Tvirtinu:
UAB „Ecodriving LT“
direktorė Vaida Balčiūnienė
2012 m. birţelio 8 d.

Tvirtinu:
„Auto Bild Lietuva“
vyr. redaktorius Jurgis Paplaitis
2012 m. birţelio 8 d.

2012 m.
„Auto Bild Lietuva“ orientacinio ralio
„Už saugų vaikų kelią į mokyklą“
NUOSTATAI
BENDROJI DALIS
Šių nuostatų paskelbimo data ir vieta:
2012 m. birţelio 12 d. interneto svetainėje www.autobild.lt/orientacinis-ralis .
Orientacinio ralio dalyviai:
Įmonių, įstaigų, organizacijų atstovai. Ekipaţą sudaro du asmenys. Visi vairuotojai privalo turėti
galiojantį vairuotojo paţymėjimą, šturmanui vairuotojo paţymėjimas neprivalomas.
Renginio pobūdis: orientacinis ralis. Dalyviai (ekipaţai) vaţiuoja nustatytu maršrutu, pakeliui
atlikdami orientacinio, turistinio ir saugaus vairavimo pobūdţio uţduotis (maršruto ilgis ~150–200 km).
Bendras maršruto įveikimo laikas nevertinamas. Nustatomi tarpiniai laiko ir vietos kontrolės punktai.
Fiksuojama maršruto įveikimo automobilio rida, km.
Orientacinio ralio pabaigoje organizuojamas praktinis saugaus manevravimo testas aikštelėje.
Nugalėtojai:
Orientacinis ralis: dėl prizinių I, II ir III vietų lygiomis teisėmis varţosi visi orientaciniame ralyje
dalyvaujantys ekipaţai. Uţ atskirų uţduočių įvykdymą gali būti įsteigti papildomi rėmėjų prizai.
Praktinis saugaus manevravimo testas aikštelėje: rezultatai vertinami specialiaisiais renginio
rėmėjų prizais. Šio testo rezultatai orientacinio ralio rezultatams įtakos neturi.
Paraiškų teikimas ir registracija:
Paraiškos dalyvauti orientaciniame ralyje teikiamos, užpildant registracijos formą interneto
svetainėje www.autobild.lt/orientacinis-ralis
Registracija patvirtinama sumokant starto mokestį – 500 Lt (penkis šimtus litų).
Registracijos formų priėmimo pradžia:
Nuo 2012 m. birţelio 11 d. 8:00 val. Anksčiau pateiktos paraiškos neregistruojamos.
Registracijos formų priėmimo pabaiga:
2012 m. rugsėjo 5 d. 17:00 val.
Uţsiregistravus daugiau, kaip 50 ekipaţų, organizatorius turi teisę paraiškų priėmimą (registraciją)
nutraukti anksčiau, apie tai paskelbiant interneto svetainėje www.autobild.lt/orientacinis-ralis . Apie tai,
kad baigėsi paraiškų priėmimas, organizatorius šioje interneto svetainėje praneša iš karto po to, kai tik
tokia aplinkybė jam tampa ţinoma.
Paskutinė startinio mokesčio sumokėjimo data: 2012 m. rugsėjo 6 d. Pirmenybę registruojantis
turi dalyviai, anksčiau apmokėję startinį mokestį. Startinio mokesčio apmokėjimo momentas
nustatomas pagal tai, kada lėšos įskaitytos į organizatoriaus sąskaitą. Jei organizatoriui dar
nepaskelbus apie paraiškų priėmimo pabaigą, dalyvis padaro startinio mokesčio pavedimą į
organizatoriaus sąskaitą, bet paaiškėja, kad mokestį sumokėjęs dalyvis neturi pirmumo teisės bei
nepatenka į orientacinį ralį dėl maksimalaus dalyvių skaičiaus ribojimo, tokiam dalyviui organizatorius
grąţina startinį mokestį pavedimu.
Registruotų orientacinio ralio dalyvių sąrašo publikavimas:
Dalyvių sąrašas publikuojamas interneto svetainėje www.autobild.lt/orientacinis-ralis nuo 2012 m.
rugsėjo 10 d. 15:00 val.

Dalyvių registracija renginio dieną: 2012 m. rugsėjo 14 d. nuo 09:00 val. iki 09:15 val., restoranas
„HBH„aš“ plento Vilnius-Molėtai 17 km (buvusi „Ţaldokynė“).
Kelio užduočių knygos išduodamos:
2012 m. rugsėjo 14 d. nuo 09:30 val. iki 09:45 val., restoranas „HBH„aš“, plento Vilnius-Molėtai 17 km.
Orientacinio ralio startas:
2012 m. rugsėjo 14 d. nuo 10:00 val., restoranas „HBH„aš“, plento Vilnius-Molėtai 17 km.
Orientacinio ralio finišas:
2012 m. rugsėjo 14 d. nuo 13:00 val. iki 13.30 val., restoranas „HBH„aš“, plento Vilnius-Molėtai 17 km.
Praktinis saugaus manevravimo testas aikštelėje: 2012 m. rugsėjo 14 d. 14:30 val. iki 16:00 val.,
restoranas „HBH„aš“, plento Vilnius-Molėtai 17 km.
Rezultatų paskelbimas ir apdovanojimai:
2012 m. rugsėjo 14 d. nuo 16:00 val. iki 17.00 val., restoranas „HBH„aš“, plento Vilnius-Molėtai 17 km.
I. ORGANIZACIJA
1. Orientacinis ralis rengiamas vadovaujantis šiais nuostatais.
2. Orientacinio ralio pavadinimas: 2012 m. „Auto Bild Lietuva“ orientacinis ralis „Uţ saugų vaikų kelią į
mokyklą“
3. Orientacinio ralio organizatorius: dvisavaitinis ţurnalas apie automobilius „Auto Bild Lietuva“.
4. Orientacinio ralio praktinės vairavimo dalies organizatorius: UAB „Ecodriving LT“.
UAB „Ecodriving LT“ oficialūs asmenys:
Vyr. komisaras – orientacinio ralio vadovas: Vitoldas Milius, tel. +370 659 00555
Orientacinio ralio direktorius: Vaida Balčiūnienė, tel. +370 687 73005
II. BENDROSIOS ORIENTACINIO RALIO SĄLYGOS
5. Detalus maršrutas, laiko ir vietos kontrolės postai, papildomos uţduotys ir rungtys, kita aktuali
informacija bus nurodyta kelio uţduočių knygoje.

III. AUTOMOBILIAI IR DRAUDIMAS
6. Automobiliai į klases neskirstomi. Automobilis turi atitikti gamyklinį serijinį lygį. Uţ šio reikalavimo
paţeidimą ekipaţas iš orientacinio ralio vyr. komisaro sprendimu gali būti šalinamas.
7. Automobiliai turi atitikti Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Automobilyje privalo būti: gesintuvas,
vaistinėlė, apsauginė liemenė su atšvaitais ir avarinio sustojimo ženklas. Uţ šio reikalavimo
paţeidimą ekipaţas iš orientacinio ralio vyr. komisaro sprendimu gali būti šalinamas.
8. Dalyvių transporto priemonės (transporto priemonės savininko ar valdytojo) civilinės atsakomybės
draudimas dėl tretiesiems asmenims autoavarijos metu padarytos ţalos asmeniui ir (ar) turtui arba
ţalos asmeniui ir (ar turtui), atsiradusios kaip autoavarijos pasekmė, atliekamas dalyvio.
IV. STARTO MOKESTIS
9. Starto mokestis – 500 Lt (penki šimtai litų) sumokamas, patvirtinant dalyvio registraciją, kaip tai
nurodyta šių nuostatų „Bendrojoje dalyje“. Sąskaita-faktūra uţ sumokėtą mokestį bus perduota.
10. Jeigu ekipaţas, sumokėjęs starto mokestį, dėl pateisinamos prieţasties (pateikus atitinkamus
dokumentus) negali dalyvauti orientaciniame ralyje, jam grąţinama 50 proc. starto mokesčio.
11. Starto mokestis mokamas:
UAB „Ecodriving LT“, Pašilaičių 14a-5, LT-06113, Vilnius, įmonės kodas 302247536,
a/s LT57 7044 0600 0768 5643, AB SEB bankas, banko kodas 70440.
12. Starto mokesčio panaudojimas: dalyvių starto mokesčiai bus panaudoti vaikų saugumą kelyje
uţtikrinančių priemonių įsigijimui.

2

V. REKLAMA
13. Orientacinio ralio organizatorių pateikta reklama dalyviui yra privaloma. Organizatorius aprūpina
kiekvieną ekipaţą reikiamu kiekiu privalomos reklamos lipdukų ir pateikia jų klijavimo schemą.
14. Privaloma reklama yra:
14.1. Orientacinio ralio emblema.
14.2. Starto numeriai.
14.3. Orientacinio ralio organizatorių bei rėmėjų reklaminiai ţenklai.
15. Reklamos galima atsisakyti, sumokėjus 400 litų reklamos atsisakymo mokestį – baudą.
16. Ekipaţas privalo uţtikrinti reklaminių lipdukų kokybišką priklijavimą. Jei orientacinio ralio metu
nustatyta, kad privaloma reklama pritvirtinta neteisingai ar ji nukrito, skiriama starto mokesčio dydţio
bauda. Ekipaţas, pametęs Organizatoriaus lipduką su starto numeriu, iš orientacinio ralio vyr.
komisaro sprendimu gali būti šalinamas.
17. Orientacinio ralio reklaminių lipdukų išdavimas:
17.1. Reklaminius lipdukus bei jų klijavimo schemą galima atsiimti orientacinio ralio išvakarėse,
rugsėjo 12 ir 13 d. nuo 9 iki 17 val. ţurnalo „Auto Bild Lietuva” redakcijoje, Goštauto g. 8, Vilnius.
Dalyviai, kurių gyvenamoji vieta yra Vilnius arba jo apylinkės, orientacinį ralį atvyksta jau
apklijuotais reklama automobiliais.
17.2. Orientacinio ralio dalyviai, kurie dėl nutolusios gyvenamosios vietos neturi galimybės atsiimti
reklaminius lipdukus iš anksto, į renginio vietą (restoranas „HBH„aš“, plento Vilnius-Molėtai 17 km)
atvyksta 2012 m. rugsėjo 14 d. 08:30 val. ir savo automobilius turi spėti apklijuoti iki dalyvių
registracijos pabaigos 2012 m. rugsėjo 14 d. 09:15 val.
VI. KITOS SĄLYGOS
18. Orientacinio ralio dalyviai uţ degalų uţpylimą atsakingi patys.
19. Starto tvarką nustato ralio vyr. komisaras.
20. Renginio dieną neatvykus arba pavėlavus į registraciją ekipaţas iš orientacinio ralio vyr. komisaro
sprendimu gali būti šalinamas.
21. Orientacinis ralis vyksta nustatytu maršrutu bendro naudojimo keliais.
22. Orientacinio ralio dalyviai privalo laikytis Kelių eismo taisyklių. Uţ fiksuotus kelių eismo taisyklių
paţeidimus ekipaţas iš orientacinio ralio vyr. komisaro sprendimu gali būti šalinamas arba jo
rezultatas sumaţinamas tiek, kad ekipaţas nebegali pretenduoti į prizinę vietą.
23. Ekipaţams leidţiama naudotis navigacija ar kitais jiems reikalingais orientavimosi prietaisais.
24. Servisas ir degalų papildymas leidţiamas viso maršruto metu.
25. Orientacinio ralio vyr. komisaras turi teisę bet kuriuo metu pašalinti ekipaţą iš ralio ir anuliuoti jo
rezultatus, jei kyla įtarimas, jog vairuotojas yra apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų medţiagų.

VII. PROTESTAI
26. Visi protestai pateikiami raštu vyr. komisarui, ne vėliau kaip 10 min. po rezultatų paskelbimo.
27. Protestą paduoda dalyvis, sumokant 300 litų mokestį, kuris grąţinamas jeigu protestas
patenkinamas.
VIII.

REZULTATŲ NUSTATYMAS

28. Orientacinio ralio rezultatą sudaro jo metu teisingai atliktų uţduočių, kurios buvo pateiktos kelio
uţduočių knygose, balų suma. Jei kelių ekipaţų rezultatas vienodas, pirmenybė teikiama ekipaţui,
kuris uţduotį atliko, maršrutą įveikdamas maţesne rida, km.
29. Saugaus manevravimo testo aikštelėje rezultatą sudaro uţduoties atlikimo metu surinktų balų ir
baudų suma.
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