108 KM MOTERŲ IŠŠŪKIS
NUOSTATAI
I.
APIBRĖŽIMAS. RENGINIO TIKSLAI
1.1. „108 km Moterų iššūkis“ (toliau – Renginys) yra automobilių pramoginis-orientacinis
renginys, kurio tikslas – skatinti aktyvų gyvenimo būdą, pažinti Lietuvos pajūrio lankytinas
vietas, propaguoti saugų eismą keliuose ir autoturizmą. Važiuoti smagiai, saugiai ir
atsakingai!
1.2. Renginys vykdomas vadovaujantis:
– Šiais papildomais nuostatais;
– Organizatoriaus ir teisėjų sprendimais;
– Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklėmis.
1.3. Renginys vykdomas pagal vienos iš autosporto šakų – standartinių gamyklinių automobilių
ralio – principus, taisykles, pagal organizatoriaus išduotą kelio knygą (marštutą), įtraukant
papildomas užduotis ir papildomas rungtis (toliau – PR).
1.4. Renginio dalyvės privalo laikytis LR Kelių eismo taisyklių ir šių nuostatų reikalavimų, taip
pat Renginio teisėjų ir policijos pareigūnų teisėtų reikalavimų.
1.5. Renginys – važiavimas nustatytu greičiu su papildomomis užduotimis, t.y. rungtis,
reikalaujanti važiuoti pagal organizatoriaus išduotoje kelio knygoje nurodytą maršrutą, laikantis
nurodyto greičio bei surasti ir atlikti papildomas užduotis.
1.6. Bet kokie varžybų metu kilę ginčai ar nesutarimai yra sprendžiami organizatorių, ieškant
kompromiso, bet teisėjų sprendimai - neginčijami.
II.
RENGINIO ORGANIZATORIUS
2.1. Organizatoriaus kontaktinė informacija:
VŠĮ “PROMO EVENTS”, Baltupio g. 167c, 08412 Vilnius
tel. +370 5 2757985, el. paštas: 108km@racing.lt
Internetinė svetainė: www.racing.lt
Kontaktinis asmuo registracijos klausimais: Jolanta Iselionienė, tel.: 8 620 63633
III.
PARAIŠKOS. REGISTRACIJA
3.1. PARAIŠKOS:
3.1.1. Pildoma elektroninė ekipažo paraiškos registracijos FORMA: http://bit.ly/108kmRegistracija
Paraiška laikoma patvirtinta tuomet, kai sumokamas startinis mokestis (atskirai organizatoriaus el.
patvirtinimas apie paraiškos gavimą nesiunčiamas). Po paraiškos užpildymo ekipažas turi teisę
keisti ekipažo sudėtį, pavadinimą ir tikslinti informaciją iki 2019-07-01 12:00 val. Po šio
termino informacija apie ekipažą nekeičiama, ekipažo skaičius nedidinamas.
3.1.2. Paraiškų priėmimo pabaiga: 2019-07-01 12:00 val.*
* Organizatorius pasilieka teisę nutraukti paraiškų priėmimą anksčiau nurodyto termino pasiekus
maksimalų numatytą dalyvių kiekį.
3.1.3. Startiniai numeriai nerezervuojami. Starto tvarką sudaro organizatorius, vadovaujantis
registruotų dalyvių sąrašu.

IV.
STARTINIAI MOKESČIAI EKIPAŽAMS
4.1. STARTINIS MOKESTIS:
4.1.1. Startinis mokestis komandai nuo 1 iki 15 užsiregstravusio ekipažo – 100,00 Eur* IŠPARDUOTA
4.1.2. Startinis mokestis komandai, nuo 15 iki 60 užsiregstravusio ekipažo – 150,00 Eur*
4.1.3. *Į startinio mokesčio sumą yra įtrauktas bilietas į tos dienos „Aurum 1006 km Powered by
Hankook“ lenktynes.
4.1.4. Startinis mokestis turi būti sumokėtas per 3 d.d. nuo komandinės paraiškos pateikimo,
kitaip paraiška yra anuliuojama.
4.1.5. Registracija užskaitoma tik tuo atveju, kai įvykdomi sekantys veiksmai: užpildoma
elektroninė ekipažo paraiškos FORMA ir atliekamas startinio mokesčio pavedimas.
4.1.6. Ekipažui užpildžius tik elektroninę paraiškos formą, bet nepervedus startinio mokesčio iki
numatytos datos – registracija skaitoma negaliojanti.
4.2. STARTINIS MOKESTIS MOKAMAS:
Gavėjas: VšĮ “Promo Events”
Įmonės kodas: 302566199
AB Šiaulių bankas
Banko kodas: 71803
Gavėjo ats. s.: LT27 7180 3000 0170 0485
Mokėjimo paskirtis: „108 km Moterų iššūkis“ startinis mokestis už: ekipažo vardai pavardės
ir/arba komandos pavadinimas
PVM sąskaita faktūra atsiunčiama el.paštu (po renginio), gavus apmokėjimą.
4.3. Startinio mokesčio grąžinimas: Jeigu ekipažas, sumokėjęs startinį mokestį, negali dalyvauti
varžybose ir praneša apie tai organizatoriui iki liepos 1 d., jam grąžinama 50 proc. startinio
mokesčio (pranešimas siunčiamas el. paštu: 108km@racing.lt). Po nurodyto termino, startinis
mokestis negrąžinamas. Jei paraiška nepriimama – grąžinamas visas starto mokestis.
V.
STARTAS, FINIŠAS, APDOVANOJIMAI
5.1. PRIEŠSTARTINĖ DALYVIŲ REGISTRACIJA (administracinė komisija):
Vieta: Palanga, šalia „Aurum 1006 km Powered by Hankook” lenktynių trasos (vieta bus
patikslinta).
Data: 2019 m. Liepos 19 d. (penktadienis) 09:00 – 09:45 val.
5.2. DALYVIŲ SUSIRINKIMAS, INSTRUKTAŽAS:
Vieta: dalyvių registracijos vietoje.
Data: 2019-07-19 10:00 val.
5.3. RENGINIO ATIDARYMAS IR STARTAS:
Renginio startas: 2019-07-19 11:00 val. (dalyvės startuoja joms paskirtu laiku).
5.4. RENGINIO FINIŠAS:
Vieta: nurodoma kelio knygoje
Data: 2019-07-19 16:00 val. (pirmas aut.)

5.5. OFICIALIŲ REZULTATŲ PASKELBIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAI:
Vieta: Palanga „Aurum 1006 km lenktynių Powered by Hankook” pagrindinė scena
Data: 2019-07-19 Laikas: 22:30 val.
** aukčiau pateikti laikai yra preliminarūs, detalus tvarkaraštis ir zonų planai bus pateikti atskiru
biuleteniu.
VI.
RENGINIO DALYVIAI
6.1. Ekipažo sudėtis: moterys ir merginos (mažiausiai 2) - vairuotoja ir šturmanė. Gali dalyvauti ir
keleivės (moterys) – palaikymo komanda.
6.2. Renginio ekipažų skaičius ribotas: 60 automobilių. Atskiru organizatorių sprendimu šis
skaičius gali būti keičiamas.
6.3. Dalyvių aprangai nėra specialių reikalavimų. Renginio dalyvėms nereikia turėti sportininkių
licencijų, šalmų ir kombinezonų.
6.4. Renginio metu dalyvės prisiima pilną atsakomybę už save, savo turtą, gyvybę ir sveikatą,
asmeniškai atsako už tretiesiems asmenims padarytą žalą.
6.5. Organizatorius pasilieka teisę apriboti maksimalų ekipažų skaičių.
6.6. Organizatorius pasilieka teisę nutraukti paraiškų priėmimą anksčiau nurodyto termino
pasiekus maksimalų numatytą dalyvių kiekį.
6.7. Už neetišką elgesį renginio metu, ekipažas teisėjų sprendimu gali būti diskvalifikuotas be
atskiro įspėjimo.
6.8. Ekipažo privalomi atributai: gera nuotaika, šypsenos, humoro jausmas.
VII. AUTOMOBILIAI
7.1. Renginyje leidžiama dalyvauti su standartiniais gamykliniais ar sportiniais automobiliais
(techniškai tvarkingais, turinčiais transporto priemonės savininkų civilinės atsakomybės draudimą
ir galiojantį techninės apžiūros taloną). Už šių reikalavimų atitikimą atsako pati komanda/ dalyvis.
7.2. Dalyvių automobilyje turi būti bent vienas įjungtas mobilusis telefonas, kurio numeris
nurodytas registracijoje.

VIII. REKLAMA. AUTOMOBILIO STARTINIAI NUMERIAI
8.1. Renginio organizatorius pateikta reklama kartu su reklaminiais lipdukais ir jų išdėstymu yra
privaloma visiems ekipažams ir jos atsisakyti negalima.
8.2. Organizatorius kiekvieną ekipažą aprūpina reikiamu kiekiu reklamos lipdukų, kurie
išduodami dalyvių registracijos metu.
8.3. Renginio metu pametus startinius numerius ar/ir reklamos lipdukus, ekipažas privalo
informuoti organizatorių nurodytu tel. nr. To nepadarius ar tyčia pašalinus minėtus lipdukus
renginio metu, ekipažui taikoma 100 Eur bauda.

IX.
RENGINIO VYKDYMAS, CHARAKTERISTIKA
9.1. Renginio maršrutas driekiasi Lietuvos bendro naudojimo keliais.
9.2. Renginio ekipažai privalo laikytis KET (kelių eismo taisyklių) !!
9.3. Kelio danga: asfaltas, žvyras, miško keliai.
9.4. Trasos ilgis: apie 108 km (detalus maršrutas pateikiamas Kelio knygoje).

9.5. Visi atstumų matavimai atlikti su specialia GPS įranga. Rekomenduojame patikrinti
dalyvaujančių automobilių odometro rodmenų tikslumą. Protestai dėl atstumų kelio knygoje
netikslumų nepriimami ir nesvarstomi.
X.
RUNGČIŲ PROCEDŪRA
10.1. Viso renginio metu oficialiu laikomas Rytų Europos vasaros laikas (CET +2, UTC +3).
Starto tvarką nustato organizatorius.
10.2. Bendra informacija:
10.2.1. Po dalyvių susirinkimo paskelbiamas starto laiko žiniaraštis, kuriame nurodomas pirmo
laiko kontrolės punkto (toliau – LK) laikas.
10.2.2. Nurodytą minutę ekipažas turi atvykti į LK zoną, pažymėtą ženklu su laikrodžiu.
10.2.3. Ekipažas, vėluojantis ar skubantis įvažiuoti į LK, baudžiamas pagal 11.1, 11.2 punktus.
10.2.4. Ekipažui atvykus į LK00 zoną, starto teisėjas įteikia ekipažo kelio knygą ir laiko kortelę
bei nurodo starto laiką.
10.2.5. Po starto ekipažas privalo per nurodytą laiko kortelėje laiko normą, kuri pridedama prie
faktinio starto laiko, atvažiuoti kelio knygoje nurodytu maršrutu iki po jo einančio laiko kontrolės
punkto.
XI.
BAUDOS
11.1. Vėlavimas į LK – už kiekvieną minutę – 10 sek.
11.2. Skubėjimas į LK – už kiekvieną minutę – 1 min.
11.3. Neteisingas atsakymas arba neišspręsta užduotis – atitinkama laiko bauda skiriama,
atsižvelgiant į užduoties sudėtingumą (baudos laikas bus pažymėtas kelio knygoje prie kiekvienos
užduoties).
11.4. Stovelio (kūgio) nuvertimas arba pastūmimas iš vietos baudžiamas 20 sek.
11.5. „Bazės“ neįvykdymas – 20 sek.
11.6. Specialiosios rungties atlikimas ne pagal schemą – laikas nefiksuojamas, skiriama 2 min.
bauda.
11.7. Važiavimas neprisisegus saugos diržų – 1 min.
11.8. Vidutinio greičio rungties baudos:
11.8.1. Leidžiamas nuokrypis nuo užduoto vidutinio greičio – iki 0,1 km/val.
11.8.2. Viršijus leidžiamą nuokrypį, taikoma 20 sek. bauda už kiekvieną km/val. – tiek už viršytą
vidutinį greitį, tiek už per mažą vidutinį greitį.
11.9. Teisėjų nurodymų nevykdymas gali būti baudžiamas diskvalifikacija.
11.10. Organizatoriams užfiksavus arba kitiems dalyviams pranešus apie kitų ekipažų
netoleruotiną elgesį (tyčinis trukdymas kitiems dalyviams trasoje ir kt.) renginio metu, tokie
ekipažai teisėjų sprendimu gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš varžybų.
11.11. Organizatoriams užfiksavus (foto/video) arba kitiems dalyviams pranešus ir pasitvirtinus
informacijai apie neleistiną kitų, renginyje nedalyvaujančių, asmenų ar transporto priemonių
pagalbą ekipažui, tokie ekipažai teisėjų sprendimu gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš
renginio. Ekipažai, paskui kuriuos seks iš paskos/ važiuos/ lydės/ dalyvaus užduotyse asmenys,
nedalyvaujantys renginyje, taip pat gali būti be atskiro įspėjimo šalinami iš renginio.
XII. ATSAKOMYBĖ. KITOS NUOSTATOS
12.1. Organizatorius neatsako už nuostolius, kuriuos dalyvės patyrė renginio metu. Civilinė,
administracinė ir baudžiamoji atsakomybė, taip pat padaryta žala tretiesiems asmenims renginio
metu tenka tiesioginiam kaltininkui.
12.2. Kiekviena dalyvė, šiose nuostatuose numatyta tvarka dalyvaudama renginyje, patvirtina,
kad su nuostatais susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

12.3. Pasirašydamas paraišką (renginio sutartį), dalyvės įsipareigoja laikytis šių nuostatų.
12.4. Renginio dalyvės privalo laikytis jiems paskirto atvykimo laiko į priešstartinės registracijos
komisiją.
12.5. Protestai turėtų būti pateikti varžybų vadovui raštu ne vėliau kaip 30 minučių po
preliminarių rezultatų paskelbimo. Protestas pateikiamas kartu su 50,00 Eur depozitu, nurodant
protesto esmę, ekipažo start.nr., kurio rezultatą prašoma peržiūrėti, nurodant visas faktines
aplinkybes ir t.t.
12.6. Dalyvaudamos renginyje, dalyvės sutinka, kad jų pateikti asmens duomenys būtų naudojami
renginio rinkodaros tikslais.
12.7. Organizatorius pasilieka teisę, esant būtinybei, papildyti renginio taisykles atskirais
biuleteniais.
XIII. APDOVANOJIMAI
13.1. Renginio apdovanojimai skiriami už pirmąsias tris vietas, ekipažai apdovanojami taurėmis ir
prizais.
13.2. Organizatorius turi teisę įsteigti papildomas nominacijas/prizus už Papildomas nominacijas.
***Pilnas nominacijų sąrašas bus paskelbtas atskiru biuleteniu.
13.3. Apdovanojimų ceremonija vyks po finišo, „Aurum 1006 km Powered by Hankook”
lenktynių pagrindinėje scenoje.
13.4. Visi ekipažai – prizininkai (ar bent viena iš ekipažo narių) privalo dalyvauti apdovanojimų
ceremonijoje. Nedalyvavę apdovanojimuose ekipažai netenka teisės į apdovanojimus bei prizus.
13.5. Apdovanojimai vyksta, vadovaujantis preliminariais rezultatais. Oficialūs rezultatai bus
skelbiami renginio tinklapyje.
XIV. RENGINIO DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
14.1. VšĮ “Promo Events”, tvarkydama renginio dalyvių asmens duomenis, tampa asmens
duomenų valdytoju ir prisiima atsakomybę dėl dalyvių pateikiamų asmens duomenų saugumo,
užtikrina, kad pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis duomenų saugos teisės aktų
nustatyta tvarka. Tikslas, kuriuo renkami asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktinė
informacija), yra užtikrinti teisingų duomenų turėjimą, siekiant susisiekti su dalyviais dėl ateityje
vyksiančių renginių, atlikti renginio įvertinimą, administruoti renginį. Teisinis šių asmens
duomenų rinkimo pagrindas yra renginio dalyvių sutikimas.
14.2. VšĮ “Promo Events”imsis tinkamų priemonių apsaugoti dalyvių asmens duomenis, kurie bus
naudojami tik įmonės viduje, jais gali būti taip pat pasidalinta su partneriais, dalyvausiančiais
renginyje.
14.3. Renginyje bus fotografuojama, filmuojama, todėl renginio dalyviai gali būti matomi renginio
nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti paskelbti viešai
prieinamuose socialiniuose tinkluose ar media priemonėse.
14.4. Dalyvių pateikti asmens duomenys bus saugomi iki to laiko, kol galios sutikimas
tvarkyti/saugoti asmens duomenis. Renginio dalyviai turi teisę bet kada atsisakyti šio sutikimo
tvarkyti/saugoti asmens duomenis.
14.5. Jei duomenys yra neteisingi ar neišsamūs renginio dalyviai turi teisę reikalauti, kad
duomenys būtų ištaisyti arba ištrinti, taikant esamuose įstatymuose numatytus apribojimus ir teises
tvarkyti duomenis. Šios teisės vadinamos: „teisė reikalauti ištaisyti duomenis“, „teisė reikalauti
ištrinti duomenis“ arba „teisė būti pamirštam“.

