
P A T V I R T I N T A 

Sporto klubas „COFFEE RACERS“ 

 

Vrooam oil trophy 2013 taisyklės 

Vroam oil trophy 2013 čempionatas vykdomas vadovaujantis šiomis taisyklėmis. 

Visų Vroam oil trophy 2013 etapų organizatorius yra sporto klubas „Coffee Racers“, kuris registruotas 
Lietuvos Respublikoje, įmonės kodas 302485021, adresas Žemaitijos g. 1/34-10, Vilnius, Lietuva. 

Visos mokėtinos sumos yra galutinės ir į jas įskaičiuoti visi mokesčiai. 
Atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje vykdomi litais. Kitose valstybėse atsiskaitymai vykdomi vietine 
valiuta arba Eurais. 

Vrooam oil trophy 2013 įvyks varžybos pagal kalendorių: 
2013.05.12  I etapas Bikernieki, Ryga 
2013.05.26  II etapas Auto24 ring, Parnu 
2013.06.08  III etapas Nemuno žiedas, Kačerginė 
2013.06.22  IV etapas Bikernieki, Ryga 
2013.07.14  V etapas Nemuno žiedas, Kačerginė 
2013.08.04  VI etapas Nemuno žiedas, Kačerginė 
2013.08.31-09.01 VII etapas Auto24 ring, Parnu 

Organizatoriai turi teisę atšaukti etapą arba papildyti Vrooam oil trophy 2013 čempionatą papildomu 
etapu. Apie tai informacija pateikiam interneto svetainėje www.crmoto.eu. Etapas gali būti atšaukiamas 
organizatorių nuožiūra tik esant blogam orui, kuris netinkamas vykdyti motociklų varžybas.  

Vrooam oil trophy 2013 čempionate dalyviai nebus skirstomi į klases, t.y. visi važiuos vienoje klasėje.  
Susirinkus daugiau dalyvių nei yra trasos pralaidumas, organizatoriai, atsižvelgdami į treniruočių laikus, 
gali suskirstyti dalyvius į dvi grupes ir daryti du važiavimus. Tokiu atveju, dalyviai bus klasifikuojami 
dvejose klasėse – „club“ ir „master“. Maksimalus kiekvienos trasos, kurioje vyksta Vrooam Oil Trophy 
2013 varžybos, pralaidumas yra 30 motociklų. 

Visi Vrooam oil trophy 2013 čempionato etapai yra įskaitiniai. 

Vrooam oil trophy 2013 čempionatas skirtas mėgėjams, o ne sportininkams profesionalams, todėl jame 
gali dalyvauti dalyviai, kurie lenktynių metu yra sulaukę 18 metų arba 16 metų, bet turi raštišką tėvų 
leidimą dalyvauti varžybose, ir: 

 Per paskutinius trejus metus neturėję savo šalies nacionalinės federacijos išduotos sportininko 
licencijos Rookie arba aukštesnėje klasėje; 

 2013 metais turintys savo šalies nacionalinės federacijos išduotą sportininko licenciją Pretendent 
arba C klasėse; 

 Asmenys neturintys motociklų sporto licencijų. 

Vrooam oil trophy 2013 organizatoriai pasilieka sau teisę dėl objektyvių priežasčių neleisti dalyvauti 
asmenims atskiruose etapuose ir bendroje įskaitoje. 

Motociklų darbinis tūris neribojamas.  



Vrooam oil trophy 2013 čempionato dalyviams licencijos nereikalingos. 

Kiekvieną etapą sudaro treniruotės/kvalifikaciniai važiavimai ir lenktynės.  

Etape vedama asmeninė Vairuotojų įskaita klasėse.  

Etape taškai sportininkui skiriami pagal šią lentelę: 

Vieta  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12 13  14  15 

Taškai  25  20  16  13 11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 

Visuose važiavimuose, kurie bus laikomi Vrooam oil trophy 2013 čempionatų etapais, lenktynininkai 
gauna taškus. 

Vrooam oil trophy 2013 varžybų rengėjas aprūpina pirmųjų trijų vietų nugalėtojus Vrooam oil prizais 
bei apdovanoja atmintinėmis taurėmis arba padėkos raštais. 

Galutinė Vrooam oil trophy 2013 čempionatų klasifikacija – individuali. 

Lenktynininko vieta galutinėje įskaitoje yra išskaičiuojama sumuojant jo balus, gautus visuose 
sudalyvautuose etapuose. Esant lygiam taškų skaičiui sprendžia didesnis geresnių vietų skaičius. Jeigu 
lygybė išlieka, vietos paskirstomos pagal paskutinio etapo rezultatus. 

Kiekvienas motociklas turi būti pažymėtas starto numeriu, kuriuo aprūpina organizatorius. Taip pat visi 
lenktynių dalyviai privalo ant priekinės motociklo dalies užsiklijuoti generalinio varžybų rėmėjo Vrooam 
Oil lipduką. 

Vrooam oil trophy 2013 čempionato dalyviai gali naudoti bet kokio gamintojo homologuotas padangas, 
kurios skirtos važiuot plentu bei jos neturi būti visiškai susidėvėjusios. Galima naudoti ir NHS tipo 
padangas. 

Nurodymai vairuotojams esantiems trasoje, bus perduodami signalinių vėliavų pagalba.  

Sportininkams griežtai draudžiama važiuoti priešinga nustatytam trasos judėjimui kryptimi.  
Treniruočių/ kvalifikacinių važiavimų ir varžybų apšilimo rato metu griežtai draudžiama bandyti starto 
iš vietos procedūrą. 

Dalyviai privalo laikytis maksimalių atsargumo priemonių važiuodami į Paddock ir Pitlane. 

Lėčiau važiuojantys dalyviai neturi trukdyti lenkti greičiau važiuojantiems. Jie gali būti įspėjami per 
varžybas („Vrooam Oil Trophy 2013“ lenktynes, ne per treniruotes) posto teisėjo signaline mėlyna 
vėliava. 

Griežtai draudžiami tyčiniai manevrai, tokie kaip netikėti posūkiai, judėjimas skersai trasos ar vingiais, 
siekiant sutrukdyti kitam dalyviui. 

Dalyviai, norėdami palikti trasą turi įsitikinti, kad nesukels pavojaus ir duoti įspėjamąjį signalą, rodomą 
kairės rankos pakėlimu į viršų. 

Įvykus avarijai ar dėl gedimo sustojus motociklui, dalyvis turi nedelsdamas palikti trasą, t.y. jis privalo 
pasitraukti iš trasos ribų į  saugią vietą. 



Įvykus avarijai, ar matydami teisėjus aktyviai mojuojant geltona vėliava, dalyviai privalo sumažinti greitį. 
Tik pravažiavęs kliūtį dalyvis gali akseleruoti. Lenkimas draudžiamas iki pilno kliūties ir teisėjo su žalia 
vėliava pravažiavimo. Kontrolė vykdoma postų teisėjų pranešimais. 

Dalyviai privalo griežtai laikytis visų teisėjų nurodymų ir vėliavų signalų. 

Treniruotė / kvalifikacija arba varžybos gali būti pertraukti tiek dažnai ir tokiam laikui, kuris yra būtinas 
trasai nuvalyti ar sutvarkyti. Po tokios pertraukos treniruotės / kvalifikacijos arba varžybų laikas gali 
būti ir ne prailgintas. 

Dalyviai išstatomi į startą pagal treniruotėse / kvalifikaciniuose važiavimuose įveiktą greičiausia laiką. 
Skaičiuojami pirmų 5 treniruočių / kvalifikacinių važiavimų laikai vienoje klasėje. 

Likus 2 minutėms iki lenktynių starto, žalios (arba kitokios spalvos) vėliavos mostu duodamas apšilimo 
rato startas. Dalyviai pravažiuoja vieną ratą neribojamu greičiu ir sugrįžus po apšilimo rato, dalyviai 
sustoja savo vietose neužgesinant variklių. Starto teisėjas (arba organizatorius) laiko starto linijoje 
pakeltą raudoną vėliava. 

Atsiradus techninėms problemoms apšilimo rato metu, dalyvis turėtų jei  gali sugrįžti į techninio 
aptarnavimo zoną (Pitlane). Dalyvis, kurio motociklas užgeso arba turintis kitų mechaninių problemų 
starto vietoje, turi likti ant savo motociklo ir pakelti ranką aukštyn. Tik dėl šios priežasties galima atidėti 
startą, tai nusprendžia organizatoriai. 

Teisėjas (arba organizatorius), esantis už išsirikiavusių sportininkų, pakelia žalią vėliavėlę. Starto teisėjas 
ar organizatorius, esantis prieš starto vietą su raudona vėliava, eina į trasos kraštą. Užsidega raudonos 
šviesos, kurios reiškia: „pasilikti vietoje, pasiruošti startui“. Raudonos šviesos įjungiamos likus 2-5 
sekundėm iki jų išjungimo momento. Joms užgesus, skelbiamas lenktynių startas.  

Falšstartas fiksuojamas, jei motociklas pajuda iš vietos ankščiau nei užgęsta raudonos šviesoforo 
šviesos. Organizatorius priima sprendimą dėl nuobaudos pvz.: už falšstartą dalyvis baudžiamas, 
pridedant 20 sekundžių prie jo lenktynių laiko.  

Jei po starto signalo dalyviui užgęsta variklis, starto linijos teisėjas gali padėti dalyviui pastumti 
motociklą važiavimo kryptimi, bandant jį užvesti. Jei motociklo nepavyksta užvesti, dalyvis privalo 
nusistumti jį į techninio aptarnavimo zoną (Pitlane). 

Jei starto metu kyla problemų, gresiančių saugumui, organizatorius gali priimti sprendimą atidėti startą. 
Tuomet starto teisėjas iškelia raudoną vėliavą. 

Lenktynių metu vairuotojai gali išvažiuoti iš Pitlane tik rodant žalią vėliavą prie išvažiavimo iš Pitlane. 
Už išvažiavimo saugumą atsako pats vairuotojas. Teisėjai gali perspėti išvažiuojantį vairuotoją apie trasa 
artėjantį motociklą  rodydami mėlyną vėliavą.  

Esant būtinumui sustabdyti lenktynes dėl trasos visiško ar dalinio užblokavimo arba kilus pavojui tęsti 
važiavimą dėl orų arba kitokių sąlygų, organizatorius (arba vyr. teisėjas) nurodo iškelti raudoną vėliavą 
prie starto linijos. Tuo pačiu metu, raudonos vėliavos rodomos teisėjų postuose. 

Kai yra duotas signalas sustoti, visi motociklai nedelsiant sumažina greitį, žinodami, kad trasa gali būti 
visiškai užblokuotas dėl avarijos. 

Tolesnė procedūra priklauso nuo to, kiek ratų įveikė lenktynių lyderis, prieš parodant signalą sustabdyti 
lenktynes. 

Signalas lenktynių pabaigai duodamas prie starto linijos tada, kai lenktynių lyderis pabaigia visą lenktynių 
distanciją.  



Gavę signalą lenktynių pabaigai, visi vairuotojai turi sulėtinti greitį ir saugiu greičiu važiuoti trasa tiesiai į 
Paddock. 

Iškart po lenktynių apdovanojami pirmų trijų vietų nugalėtojai. 

Terminai: 
Paddock -  parkas, skirtas dalyvių paviljonams įrengti, technikos parkavimui. 
Pitlane - vieta lenktynių trasoje, kurios viena juosta (remonto juosta) skirta trumpalaikiui motociklų 
remontui, padangų keitimui, o kita juosta (greitoji juosta) skirta motociklų judėjimui. Pitlane zonoje 
motociklai atbuline eiga gali būti tik stumiami, važiuoti prieš eismą griežtai draudžiama. 

Vėliavų reikšmės: 
Žalia vėliava – trasa laisva. 
Mėlyna vėliava – teisėjų poste rodoma mojuojant ir šia vėliava įspėjamas lenktynininkas, kad jis tuoj bus 
lenkiamas greitesnio lenktynininko. 
Geltona vėliava – mojuojama teisėjų poste ir šia vėliava įspėjama, kad priekyje yra pavojus. 
Lenktynininkas privalo sumažinti greitį ir pasiruošti visiškam sustojimui. Lenkti draudžiama iki vietos, 
kol bus rodoma žalia vėliava. 
Raudona vėliava – naudojama stabdyti treniruotes / kvalifikacijas arba varžybas,. Raudonos vėliavos 
mojuojamos visuose teisėju postuose. Vairuotojai privalo lėtai važiuoti į Pitlane. 
Languota baltai juoda (šachmatinė) vėliava – mojuojama starto – finišo vietoje ir informuoja 
lenktynininką apie važiavimo pabaigą. 

 


