PLYTINĖS KARTODROMO mėgėjų kartingo
čempionatas 2022
TAISYKLĖS
1. Bendroji dalis
1.1. Plytinės kartodromo mėgėjų kartingo čempionatas (toliau – čempionatas) – tai kelių etapų
varžybos vykstančios Plytinės kartodrome, Plytinės g. 27, Vilnius.
1.2. Tai yra čempionatas, kur vairuotojas gali dalyvauti ir asmeninėje ir komandinėje įskaitose.
Komandos sudaryti neprivaloma, bet sukūrus komandą, taškai už etapus keliauja į asmeninę ir
komandines įskaitas. Laimėtojai skelbiami tiek asmeninėse įskaitose, tiek komandinėse įskaitose po
5-ių etapų.
1.3. Varžybų organizatorius Plytinės Kartodromas.
1.4. Čempionato dalyviai skirstomi į 4 klases:
• MINI – dalyviai nuo 120 cm iki 150 cm ūgio važiuojantys su vaikiškais kartais.
• S PRO – dalyviai sveriantys iki 65 kg.
• L PRO – dalyviai sveriantys nuo 65 kg iki 85 kg.
• XL PRO – dalyviai sveriantys virš 85 kg.
1.5. Visi dalyviai sveriami tik vieną kartą (prieš pirmą etapą), be šalmo ir apsaugų. Po svėrimo
dalyviui priskiriama jo klasė, kuri nesikeis viso čempionato metu.
1.6. Numatomi 5 etapai:
1.6.1. 1 etapas: gegužės 29 d.
1.6.2. 2 etapas: birželio 26 d.
1.6.3. 3 etapas: rugpjūčio 27 d.
1.6.4. 4 etapas: rugsėjo 25 d.
1.6.5. 5 etapas: spalio 30 d.
2. Registracijja ir etapo starto mokesčiai
2.1. Dalyvavimo čempionate mokestis vienam dalyviui – 50 EUR už vieną etapą.
2.2. Registruodamasis į varžybas pirmą kartą, dalyvis varžybų organizatoriui el. paštu
plytine@kartodromas.lt turi atsiųsti šią informaciją:
2.2.1. Vardas, pavardė;
2.2.2. El. paštas;
2.2.3. Tel. numeris;
2.2.4. Apytikslis svoris;
2.2.5. Gimimo metai;
2.2.6. Komandos pavadinimą ir antrą komandos dalyvį (jei bus sudaroma komanda);
2.3. Registracija į kitą varžybų etapą vykdoma užsiregistravus tel. +370 699 56704 arba el. paštu
plytine@kartodromas.lt.
3. Čempionato eiga
3.1. Į Plytinės kartodromą turite atvykti likus ne mažiau kaip 20 min. iki brifingo pradžios, kuriame
turi dalyvauti visi dalyviai.
3.2. Prieš etapą vyks mokamos treniruotės.
3.3. Varžybos susideda iš kvalifikacinių, finalinių ir super finalinių važiavimų.
3.4. Visi dalyviai turi vienodą važiavimo trukmę – 25 min.
3.5. Finaluose ir super finaluose dalyviai grupuojami pagal klases. Pagal poreikį klasės gali būti
sujungtos.
4. Kvalifikacija
4.1. Kvalifikacinio važiavimo trukmė 5 min. Vienoje kvalifikacijoje gali važiuoti skirtingų klasių
dalyviai.
4.2. Pagal greičiausius kvalifikacijos laikus dalyviai suskirstomi į finalus pagal savo klases.
4.3. Jei kvalifikacijos laikai yra vienodi, aukštesnę poziciją užims tas dalyvis, kuris yra sunkesnis

(kartu su papildomais svoriais).
5. Finalai ir super finalai
5.1. Finaluose ir super finaluose startas duodamas vėliava arba šviesoforu.
5.2. Visi dalyviai, dalyvaujantys konkrečiose lenktynėse, bus išleidžiami į apšilimo ratą iš pit lane
kompiuteriniu burtų keliu parinktu kartingu užsidegus žaliam šviesoforo signalui.
5.3. Apvažiavus apšilimo ratą dalyviai šachmatų tvarka pagal pozicijas surikiuojami prie
starto/finišo linijos. Keliuose etapuose gali būti numatyta starto procedūra iš eigos.
5.4. Finaliniame važiavime kiekvienas dalyvis turi pravažiuoti jokerį vieną kartą, super finale – 2
kartus;
5.5. Finaliniame važiavime išsiaiškinsite dalyvių eilę super finalo važiavime.
5.6. Finalinio važiavimo laikas yra ne mažiau 8 min. Finalo važiavimas matuojamas ratais.
5.7.Super finalo važiavimo laikas yra ne mažiau 12 min. Finalo važiavimas matuojamas ratais.
5.8. Finišas rodomas vėliava.
6. Taškų skaičiavimo lentelė
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7. Apdovanojimai
7.1. Iš visų etapų bendroje įskaitoje yra minusuojamas vienas blogiausias etapas.
7.2 Po kiekvieno etapo bus apdovanojami dalyviai užėmę 1, 2 ir 3 vietas savo klasėse taurėmis ir
rėmėjų prizais.
7.3. Po 5-ojo etapo taurėmis ir rėmėjų prizais apdovanojami bendrų įskaitų (klasių asmeninės ir
komandinės) 1, 2 ir 3 vietos laimėtojai savo klasėse.

