
    

     

,,SAMSONAS RALLY ROKIŠKIS 2017” 
4th event of FIA Baltic rally trophy / FIA Baltijos šalių ralio taurės IV etapas 

4th event of Lithuanian Automobile Rally Championship / Lietuvos automobilių ralio čempionato IV etapo 

Priedas/ Appendix 10 

BAUDŲ LENTELĖ / TABLE OF PENALTIES 
 

Eil. 
Nr. Pažeidimas 2017 m. Lietuvos 

ralio taisyklės 

Ralio 
papildomi 
nuostatai 

Neleidžiama 
startuoti 

Šalinima
s 

Laiko 
bauda Piniginė bauda SKK 

sprendimas 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  

1. 
Kelio sekcijose, sutampančiose su viešojo naudojimo kelias, automobilis privalo važiuoti 
ant keturių laisvai besisukančių ratų ir padangų. Jei netenkinama ši taisyklė:  

20.1.5      x 

2. Neteisingai arba nepilnai užpildyta dalyvio paraiška.  21.1-21.6     30 EUR  

3. Vėlavimas į administracinę arba techninę komisiją (už kiekvieną min.).  26.2     6 EUR  

4. 
Vairuotojo ekipiruotės, automobilio techninių ir saugumo reikalavimų neatitikimas. 
Nepateikta automobilio homologacijos forma.  

26.1      x 

5. 
Visa reklama,  nurodyta atitinkamų LARČ  reglamento Priede Nr. 1 (Nuostatų priedas nr. 
4) „Startinių numerių ir reklamos tekstų išdėstymo schema“  yra privaloma ir dalyviai jos 
negali atsisakyti. Jei netenkinama ši taisyklė:  

18.1-18.8; 
19 

 x     

6. Reglamentuojančių dokumentų nesilaikymas susipažinimo metu.  25.4     60-120 EUR x 

7. Susipažinimo automobilis neatitinka reikalavimų.  25.1     150-300 EUR x 

8. Susipažinimo padangos neatitinka reikalavimų.  25.2     150-300 EUR x 

9. Ekipažo ar pareiškėjo komandos nario užfiksavimas draudžiamuose keliuose.  
2.11; 25.3; 

25.4.2 
     x 

10. 

Pirmas fiksuotas greičio pažeidimas susipažinimo 
su trasa metu (už kiekvieną viršytą km/h):  

nuo 10 km/h iki 20 km/h  

20.2.2  

   12 EUR  

nuo 20 km/h iki 40 km/h     20 EUR  

Antras fiksuotas  greičio  pažeidimas susipažinimo 
metu (už kiekvieną viršytą km/h):  

nuo 10 km/h iki 40 km/h  
   

20 EUR 
 

    

Trečias fiksuotas greičio pažeidimas susipažinimo metu arba greičio viršijimas daugiau 
nei 40 km/h:  

20.2.2      x 

11. Kiti  KET pažeidimai susipažinimo su trasa metu.  20.2.3; 20.4.4     60-150 EUR x 

12. 
Bet kokie dalyvio sukčiavimai, identifikavimo ženklų ir privalomos organizatoriaus ar 
LASF reklamos nebuvimas visų varžybų metu.  

27.2      x 

13. 
Jei ekipažo laiko kortelėje trūksta antspaudo ar parašo iš bet kokio kontrolės punkto, jei 
trūksta laiko įrašo iš laiko kontrolės punkto arba jei ekipažui nepavyksta pateikti laiko 
kortelės kuriame nors kontrolės punkte.  

14.3.3   x   x 

14. 
Greičio ruože ekipažas privalo dėvėti šalmus, visus reikiamus apsauginius drabužius ir 
įrangą, nurodytą atitinkamų ralio varžybų Reglamente nurodytus reikalavimus, bei būti 
teisingai prisisegęs saugos diržais. Jei netenkinama ši taisyklė:  

29.6.; 40.1     150-300 EUR  

15. Važiavimas GR prieš  kryptį susipažinimo metu.  20.1.4     150 EUR  
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16. Nėra ekipažo pavardžių arba jos neatitinka reikalavimų.  19.1     60 EUR  

17. Vėlavimas pastatyti automobilį į priešstartinę zoną (už kiekvieną min.).  44.1     6 EUR  

18. Uždaro parko režimo pažeidimai.  42      x 

19. 
Automobilio, ekipiruotės ir identifikavimo ženklų neatitikimas ir/ar neišlikimas viso ralio 
metu.  

27.2   x    

20. Nėra vieno ekipažo nario  arba vežamas trečias asmuo.  2.4   x    

21. 
Ekipažo atsižymėjimas neteisinga kontrolės punktų seka ir/ar neteisinga ralio maršruto 
kryptimi.  

31.5.1   x    

22. Pakartotinas patekimas į kontrolės punkto zoną.  31.5.2   x    

23. Kontrolės punktų teisėjų nurodymų nevykdymas.  31.6.1      x 

24. Sustojimas tarp geltono įspėjamo ženklo ir „Stop” ženklo.   38.1      x 

25. Važiavimas greičio ruože prieš kryptį (išskyrus atvejus, kai reikia apsisukti).  20.1.4   x    

26. Klaidingas startas:  

1-as kartas.  

37.6 

   10 sek.   

2-as kartas.     1 min.   

3-as kartas.     3 min.   

Tolimesni kartai  arba sąmoningi veiksmai.  
     x 

27. 
Fiksuoti kiti KET (ne greičio  
viršijimo) pažeidimai varžybų metu:  

1-as kartas.  20.4.4     60-150 EUR x 

 20.4.5    ≥ 5 min.  x 

3-as kartas.  20.4.6   x    

28. 
Greičio viršijimas varžybų metu.   
Už kiekvieną viršytą kilometrą nuo 10 km/h  

  
20.3.1 

    15 EUR  

        

29. Ekipažas nestartuoja GR praėjus 20 sek. nuo starto signalo dėl techninių problemų.  37.4.3   x    

30. Atsisakymas startuoti GR savo laiku.  37.4.2      x 

31. Vėlavimas į GR startą dėl ekipažo kaltės (už kiekvieną minutę).                               37.4.1    1 min.   

32. Vėlavimas į LK (už kiekvieną minutę).  33.2.10 a    10 sek.   

33. Skubėjimas į LK (už kiekvieną minutę).  33.2.10 b    1 min.   

34. Atsižymėjimo tvarkos taisyklių nesilaikymas.  33.2      x 

35. 
Bet koks didesnis nei 15 min. vėlavimas pagal bet kurią individualią laiko normą arba 
didesnis nei 30 min. bendras vėlavimas kiekvienoje ralio sekcijoje arba ralio rate .  

34.1   x    

36. 
Vėlavimas į tvarkaraštyje numatytą startą po uždarame parke atliekamų remonto darbų 
(už kiekvieną pavėluotą minutę ar jos dalį).  

42.6.3    1 min.   

37. Vėlavimas pastatyti automobilį į UP, prieš kitą ratą.  46.2.1      x 

38. Vėlavimas į sekcijos startą daugiau nei 15 min.  44.2  x     

39. Pašalinė pagalba greičio ruože.  2.10; 20.1.2      x 

40. Savavališki įrašai, taisymai laiko kortelėje.  14.3.2      x 

41. Ralio maršruto nesilaikymas.  14.2      x 

42. Automobilių vilkimas, pervežimas.  20.1.2   x   x 

43. Nesportiškas elgesys.  20.1.1      x 
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44. 
SOS ir OK ženklų bei/arba  pranešimo signalų GPS saugos ir kontrolės įrangoje naudojimo 
pažeidimai.  

40.2.1-40.2.6; 
40.3 

  x  250-450 EUR x 

45. Avarinio ženklo nepastatymas.  40.4     60-150 EUR x 

46. Nepranešimas apie pasitraukimo iš ralio priežastis.  40.2.8     60-150 EUR x 

47. Automobilio po avarijos nepristatymas techniniam patikrinimui.  27.3     150 EUR  

48. 
Prieš startinio tikrinimo metu atlikto plombavimo/žymėjimo pažeidimas arba jo 
nebuvimas.  

63   x    

49. Atsisakymas pateikti automobilį techniniam patikrinimui ar ardymui.  
27.1 
28.2 

  x    

50. 
Reglamentuojančių dokumentų nesilaikymas serviso parkuose ir nuotolinėse serviso 
zonose.  

52.2, 52.3     60-150 EUR x 

51. Greičio limito (30 km/val.) viršijimas serviso zonoje.  49.4     60-150 EUR x 

52. 
Serviso parko zonoje komandos automobilis be organizatoriaus lipduko  
„Service“.  

49.5.1     30 EUR  

53. „Draudžiamo serviso“ atlikimas.  
2.10; 48.1; 

48.2.1 
     x 

54. 
Kuro bako ištuštinimo ar papildymo serviso parke pažeidimai. Kuro papildymas 
komercinėse degalinėse.  

50.; 58     60-150 EUR x 

55. Neleistinų padangų ir slėgio įtaisų naudojimas varžybų metu.  
60.1; 60.7; 

60.8 
     x 

56. Padangų keitimo pažeidimai.  52.5      x 

57. Nedalyvavimas apdovanojimo ceremonijoje.  56     60 EUR  

58. Geltonos vėliavos taisyklių pažeidimas.  40.5.1   x  250-450 EUR x 

  


