RALIS PO LIETUVĄ
REGLAMENTAS
2013 06 15
Ralis po Lietuvą, skirtas 1941 metų Birželio 23 – iosios sukilimui
paminėti, (toliau – Ralis) – tai individualus orientacinis motožygis, kurio metu
dalyviai važiuoja motociklais po Lietuvą, atranda ir aplanko numatytas vietas.
1. Organizatoriai
Ralio organizatorius – klubas Vorai MC Lietuva (toliau – Klubas). Klubas
prižiūri šio reglamento vykdymą, nustato nugalėtojus ir įteikia apdovanojimus.
Informacija apie Ralį teikiama el. paštu: secretary@voraimc.lt.
Oficialus Ralio internetinis tinklapis yra www.voraimc.lt.
2. Registracija ir dalyvavimas
Dalyvauti gali visi:
2.1.
El. paštu secretary@voraimc.lt užpildę ir atsiuntę dalyvio registracijos
anketą (1 priedas) Lietuvos bei užsienio valstybių piliečiai, turintys A
kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir techniškai tvarkingą motociklą.
Registracija elektroniniu paštu atliekama iki 2013 birželio 12 d. 20 val.
2.2.
Užpildę dalyvio registracijos anketą (1 priedas) starto Aukštadvaryje
metu Lietuvos bei užsienio valstybių piliečiai, turintys A kategorijos vairuotojo
pažymėjimą ir techniškai tvarkingą motociklą. Registracija starto vietoje
atliekama iki 2013 birželio 15 d. 10 val. 30 min.
2.3. Registracijos kaina – 10 LT asmeniui. Užsiregistravę dalyviai gauna Ralio
dalyvio lipdukus, kurie privalo būti priklijuoti ant motociklo gerai matomoje vietoje.
3. Ralio laikas
3.1. Ralio startas skelbiamas 2013 birželio mėn. 15 d. 11.00 val.
Aukšadvario miesto aikštėje. Ekipažai startuoja 5 minučių intervalais.
3.2. Ralio finišas 2013 birželio mėn 15 d. motokempinge „Škilietai”
(koordinatės 54.617°, 24.512°).
4. Klasės
Ralyje dalyviai gali varžytis šiose klasėse:
I. Retro motociklai be priekabų;

II. Retro motociklai su priekabomis;
III. Šiuolaikiniai motociklai be priekabų;
IV.
Šiuolaikiniai motociklai su priekabomis.
5. Punktai ir atstumas
5.1.
Punktai – tai tam tikrų Klubo numatytų objektų aplankymas. Ekipažai
turės pagal pateiktas užuominas savarankiškai atpažinti ir atrasti Punktus.
Užuominos pateikiamos Ralio metu.
5.2.
Dalyviai privalo Punktuose įsiamžinti fotonuotraukomis, kuriose
turi būti užfiksuotas Punktas ir dalyvio motociklas su ralio lipduku.
Fotonuotraukas dalyviai privalo parodyti Organizatoriui finišo metu
(fotonuotraukos gali būti parodomos fotoaparato ar mobiliojo telefono ekrane).
Pageidautina, kad būtų galimybė finišo vietoje nuotraukas perkelti į
kompiuterį. Fotonuotraukų kokybė turi būti pakankama Punktui ir ekipažo
motociklui su Ralio lipduku identifikuoti.
5.3.
Atstumas nuo starto iki finišo, aplankant Punktus, yra apie 300 Km.
6. Nugalėtojai
6.1. Ralio nugalėtojai nustatomi atskirose klasėse. Nugalėtojais skelbiami greičiausiai
tarpinius Punktus suradę ir finišą pasiekę dalyviai. Ralio dalyviai privalo nepažeisti
Kelių eismo taisyklių, tame tarpe neviršyti saugaus leistino greičio.
6.2. Nustatant nugalėtojus skaičiuojamas surastų Punktų skaičius ir bendras trasos
įveikimo laikas. Už vieną praleistą Punktą skiriama 1 valandos trukmės bauda, kuri
pridedama prie bendro ekipažo laiko.
6.3. Apdovanojimai įteikiami 2013 06 15 motokempinge “Škilietai” 21 val.
7. Saugumas ir apribojimai
7.1. Ralio dalyviai privalo važiuoti techniškai tvarkingais motociklais.
Ralis vyksta bendro naudojimo keliuose, dalyviai privalo važiuoti saugiai ir
atsakingai, laikytis Kelių eismo taisyklių, patys atsako už savo ir kitų saugumą bei
sveikatą.
Organizatorius pasilieka teisę be atskiro pranešimo bet kada keisti šį
Reglamentą.
Vorai MC Lietuva, 2013

