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I. ĮVADAS  
 

„Winter Rally 2018“ – greičiausias žiemos festivalis, kuris įvyks sausio 27 dieną vaizdingose Utenos ir Molėtų 
apylinkėse. 
 

Šiemet UAB „Pitlane“ ir VšĮ „Nacionalinis automobilių klubas“, organizuojamas ralis yra rengiamas 12-ąjį kartą 
Utenos apylinkėse. Tuo tarpu ralio ištakos siekia 1994-uosius metus, kuomet varžybos startavo Visagino mieste. 
 

„Winter Rally 2018“ gidas yra informacinio pobūdžio, skirtas lenktynininkams, žiūrovams, žiniasklaidos atstovams 
bei kitoms suinteresuotoms pusėms. 
 

Daugiau informacijos – ralio puslapyje: winterrally.lt ir „Facebook“ paskyroje: facebook.com/WinterRally2018/.  
 

II. OFICIALIŲ ASMENŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA 
 

Pareigos Vardas, pavardė Šalis Telefono numeris 

Komisarų kolegijos pirmininkas: Arnas Paliukėnas Lietuva tel.: +370-659-17155 

Komisarai: Gražvydas Smetonis Lietuva tel.: +370-687-56218 

Tomas Majauskas Lietuva tel.: +370-601-17953 

Sporto komisarų sekretorius: Gediminas Vainauskas Lietuva tel.: +370-689-55065 

LASF stebėtojas: Remigijus Bilevičius Lietuva tel.: +370-671-62265 

Varžybų vadovas: Donatas Liesis Lietuva tel.: +370-614-81141 

Varžybų direktorius: Ramūnas Kliunka Lietuva tel.: +370-659-55055 

Varžybų koordinatorė: Agnė Vičkačkaitė Lietuva tel.: +370-682-54190 

Teisėjas ryšiams su dalyviais: Mindaugas Račkauskas Lietuva tel.: +370-698-39401 

Vyr. sekretorė: Rasa Jakienė Lietuva tel.: +370-686-85146 

Sekretorė: Aldona Mažeikienė Lietuva tel.: +370-686-51658 

Trasos ir saugumo viršininkas: Edvinas Vašteris Lietuva tel.: +370-612-50791 

Trasos ir saugumo viršininko pavaduotojas: Arūnas Lapinskas Lietuva tel.: +370-612-07151 

Techninės komisijos pirmininkas: Egidijus Janavičius Lietuva tel.: +370-685-01303 

Vyriausiasis gydytojas: Vidmantas Eigelis Lietuva tel.: +370-685-54153 

Vyriausiasis laikininkas: Gintautas Firantas Lietuva tel.: +370-686-86161 

Ralio dokumentacija: Mantas Babenskas Lietuva tel.: +370-618-05930 

Spaudos centro atstovė: Goda Liaugminienė Lietuva tel.: +370-629-90190 

Ralio štabo koordinatorius: Egidijus Malkevičius Lietuva tel.: +370-612-85433 

Serviso zonos koordinatorius: Tomas Žemaitis Lietuva tel.: +370-676-22450 

GPS sistemos administratorius: Dmitrij Mironov Lietuva tel.: +370-686-87863 

 

III. PROGRAMA IR KRITINĖS DATOS 
 

Data Laikas Vieta 

Ralio štabas ir oficiali varžybų lenta: 

2018-01-26,  2018-01-27 0:00 – 24:00 val. autorally.lt/WinterRally  

2018-01-26 (penktadienis) 7:00 – 21:00 val. Utenos daugiafunkcis sporto centras,  
K. Donelaičio g. 38, Utena 
Koordinatės: 55.502934 N, 25.59243 E (WGS) 
55° 30' 10.562", 25° 35' 32.748" (WGS) 2018-01-27 (šeštadienis) 7:00 – 21:00 val. 

Spaudos centras: 

2018-01-26 (penktadienis) 8:00 – 21:00 val. Utenos daugiafunkcis sporto centras,  
K. Donelaičio g. 38, Utena 
Koordinatės: 55.502934 N, 25.59243 E (WGS) 
55° 30' 10.562", 25° 35' 32.748" (WGS) 

2018-01-27 (šeštadienis) 7:00 – 21:00 val. 

http://www.hallswinterrally.lt/
https://www.facebook.com/WinterRally2018/
http://www.autorally.lt/WinterRally
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Data Laikas Vieta 

Serviso zona: 

2018-01-27 (šeštadienis) 7:00 –15:00 val. 

Aikštė šalia Utenos daugiafunkcio sporto komplekso,  
K. Donelaičio g. 38, Utena 
Koordinatės: 55.502934 N, 25.59243 E (WGS) 
55° 30' 10.562", 25° 35' 32.748" (WGS) 

 

2018-01-22 (pirmadienis) 

18:00 Paraiškų priėmimo pabaiga  Internete 

2018-01-23 (antradienis) 

15:00 Administracinės ir techninės komisijos laikų rezervacijos pabaiga 
Internete 16:00 Papildomo serviso ploto rezervavimo pabaiga 

18:00 Preliminarios starto tvarkos paskelbimas 

2018-01-25 (ketvirtadienis) 

20:00 

Paraiškų su padidintu starto mokesčiu priėmimo pabaiga 
Pastaba: dalyviai, pateikę paraiškas po 2018-01-22 (pirmadienio), 18:00 
val., nebus įtraukti į preliminarią starto tvarką bei dalyvių sąrašą, 
skelbiamą žiniasklaidos priemonėse 

Internete 

2018-01-26 (penktadienis) 

7:00 – 
10:00 

Administracinė komisija, kelio knygų ir GPS įrangos išdavimas Ralio štabas 

7:30 – 
17:00 

Susipažinimas su trasa GR 

8:00 – 
15:00 

Techninė komisija 

Utenos „Melga“, 
J. Basanavičiaus g. 12, Utena 

Koordinatės: 
55.49642 N, 25.58361 E (WGS) 

55° 29' 47.112", 25° 35' 0.996" (WGS) 

2018-01-26 (penktadienis) 

19:45 „0“-ių ekipažų instruktavimas Ralio štabas 

20:00 Komandinių paraiškų priėmimo pabaiga Ralio štabas 

20:00 Pirmas sporto komisarų kolegijos posėdis Ralio štabas 

21:30 1-ojo rato starto tvarkos publikavimas Ralio štabe ir internete 

2018-01-27 (šeštadienis) 

7:00 Serviso zonos darbo pradžia 

Serviso zona 
aikštė šalia Utenos daugiafunkcio 
sporto centro, K. Donelaičio g. 38, 

Utena 

8:30 Ralio startas (1-ojo automobilio) 
LK0, 

aikštė šalia ralio štabo 

15:00 Serviso zonos darbo pabaiga Serviso zona 

16:05 Ralio finišas (1-ojo automobilio) Aikštė šalia ralio štabo 

iš karto 
po 
finišo 

Techninis patikrinimas po ralio finišo Utenos „Melga“ 

16:30 Preliminarių rezultatų paskelbimas Ralio štabe ir internete 

17:00 Spaudos konferencija po ralio Ralio štabas 

17:30 Oficialių rezultatų paskelbimas Ralio štabe ir internete 

18:00 Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas (pagal preliminarius rezultatus) Ralio štabas 

iki 
19:00 

GPS saugos ir kontrolės įrangos grąžinimas Ralio štabas 
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IV. SERVISO ZONA 
 

Vieta: aikštė šalia Utenos daugiafunkcio sporto centro, K. Donelaičio g. 38, Utena 
Data: 2018-01-27 (šeštadienis) Laikas: nuo 7:00 iki 15:00 val. 

 

Servisas Vieta Trukmė 
Padangų 
keitimas 

Kuro pylimas 

A Serviso zona 
aikštė šalia Utenos daugiafunkcio sporto centro,  

K. Donelaičio g. 38, Utena 

30 min. Taip Taip 

B 30 min. Taip Taip 
 

Plotas, skiriamas 1 ekipažui: 45 m2  
 

Serviso zonos infrastruktūra: 

 Galimybė įsigyti papildomo serviso zonos ploto: yra 

 Galimybė įsigyti karšto maisto: yra 

 Galimybė kabinti tentus ir reklaminę medžiagą: yra, iš anksto suderinus su Organizatoriumi 

 Tualetai: yra (šalia esančiame ralio štabe) 

 Elektros prisijungimas: nėra 

 Aikštelė priekaboms: atskira, netoli serviso zonos 

Serviso zonos vietą skirs Organizatorius, atsižvelgdamas į informaciją, kurią gavo iš užpildytos paraiškos ir/arba 
susisiekęs su už servisą atsakingu asmeniu, nurodytu paraiškoje. 
 
Serviso zonoje bus prekiaujama karštu maistu ir gėrimais, nuo serviso zonos darbo pradžios iki apdovanojimų 
ceremonijos. Taip pat numatyta galimybė, komandoms maitinimą užsisakyti ir susiderinti individualiai.  

Kontaktinis asmuo: Kristijonas, tel.: +370-677-31099, el. paštas: info@desrainis24.lt.   
 

V. KURAS, PADANGOS 
 

Ralio metu leidžiama naudoti bioetanolį (E85), tačiau visi Dalyvių sportiniai automobiliai, naudojantys šį kurą, 
privalo būti pažymėti lipdukais (min. matmenys: 160x120 mm), kuriuose mėlyname fone būtų baltas užrašas  E85 . 
Raidės ir skaičių aukštis: 80 mm, storis: 14 mm. Lipdukai klijuojami ant automobilio kėbulo, virš galinės rato arkos 
ne toliau kaip 200 mm nuo arkos viršaus abiejose automobilio pusėse. 
 
Apribojimai susipažinimo su trasa padangoms: 
Susipažinimo su trasa metu Dalyviai gali naudoti tik sertifikuotas važiavimui viešaisiais keliais žiemos laikotarpiu 
padangas, atitinkančias LR KET reikalavimus be sportinių dyglių. 
 

Reikalavimai dygliuotoms padangoms, naudojamoms varžybų metu aprašyti Papildomų nuostatų priede Nr. 8. 
 

VI. VIEŠBUČIŲ IR APGYVENDINIMO REKOMENDACIJOS 
 

Dėl nakvynės: 

 VšĮ „Utenos turizmo informacijos centras“, tel.: +370-687-21938, +370-389-54346, el. p.: tic@utenainfo.lt; 

 VšĮ „Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras“, tel.: +370-383-51187, el. p.: tvic@infomoletai.lt;  

 VšĮ „Zarasų turizmo centras“, tel.: +370-385-37171, el. p.: turizmas@zarasai.lt; 

 www.winterrally.lt (Dalyviams / Informacija dėl nakvynės). 

 
 
 
 
 

mailto:info@desrainis24.lt
mailto:tic@utenainfo.lt
mailto:tvic@infomoletai.lt
mailto:turizmas@zarasai.lt
http://www.winterrally.lt/
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VII. SUSIPAŽINIMAS SU TRASA 
 

Data:  2018-01-26 (penktadienis) Laikas: 7:30 – 17:00 val. 
 
Susipažinimas su trasa ir kiekvieno ekipažo saugumas greičio ruože bus kontroliuojamas GPS („Global Positioning 
System“) įrenginių pagalba. 
 
Įrenginių pagalba bus vykdomas ekipažų sekimas ir greičio viršijimo prevencija tiek greičio ruožuose (susipažinimo 
metu), tiek pervažiavimuose tarp greičio ruožų (susipažinimo ir ralio metu), tiek ir kituose keliuose, kuriuose 
ekipažo automobilyje įmontuotas įrenginys. 
 
Įrenginiai bus išduodami administracinės komisijos metu, paliekant 200 EUR depozitą. 
Įrenginiai turi būti grąžinti po ralio finišo, vėliausiai iki 2018-01-27 (šeštadienio), 19:00 val. į ralio štabą. 
 

VIII. TECHNINĖ KOMISIJA, PLOMBAVIMAS IR ŽYMĖJIMAS 
 

Techninės komisijos bei techninio patikrinimo po ralio finišo vieta: 
Vieta: Utenos „Melga“, J. Basanavičiaus g. 12, Utena  
Data: 2018-01-26 (penktadienis) Laikas: 8:00 – 15:00 val. 
 

Detalus techninės ir administracinės komisijos grafikas bus paskelbtas 2018-01-23 (antradienį), 16:00 val. 
 

Prieš startinio techninio patikrinimo metu Dalyvis privalo pateikti šiuos (galiojančius) dokumentus: 

 transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą arba „žalią kortą“; 

 transporto priemonės registracijos liudijimą; 

 privalomosios techninės apžiūros atlikimą patvirtinantį dokumentą; 

 LASF ar kitos ASF išduotą sportinio automobilio pasą. 

 

Taip pat privaloma pateikti: 

 LRČ etape naudojamo kuro deklaraciją (nuostatų forma C); 

 LRČ ekipažo etape naudojamos saugumo įrangos deklaraciją (nuostatų forma D). 

Pastaruosius du priedus privaloma užpildyti iš anksto bei turėti (atspausdintus ir pasirašytus) techninės komisijos 
metu. 
 

Svarbi informacija: 

 Techninio patikrinimo metu sportiniai automobiliai privalo būti be dygliuotų sportinių padangų. 

 

IX. LAISVOSIOS TRENIRUOTĖS 
 

Trumpas aprašymas: 
Bandomasis greičio ruožas vyks 10 km atstumu nuo Utenos miesto. Greičio ruožo ilgis: 4,20 km. 
Kelio danga: sniegas, ledas, apledėjęs žvyras. 

Data ir laikai: 
Susipažinimas su trasa: nuo 14:00 iki 15:00 val. 
Važiavimai: nuo 15:00 iki 17:00 val. 

Starto mokestis: 100 EUR. 

Papildomos pastabos: Bandomasis greičio ruožas nėra „Winter Rally 2018“ varžybų dalis ir jis yra neprivalomas. 

 

X. STARTO PROCEDŪRA 
 

Ralio startas: 
Vieta: LK0, aikštė šalia Utenos daugiafunkcio sporto komplekso, K. Donelaičio g. 38, Utena 
Data: 2018-01-27 (šeštadienis) Laikas: 8:30 val. 
 

Važiavimas per kelio knygoje nurodytą GPS saugos ir kontrolės įrangos tikrinimo punktą yra privalomas visiems 
Dalyviams. 
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Oficialus starto tvarkaraštis bus skelbiamas oficialioje varžybų lentoje. 
Ankstesnis atsižymėjimas galimas: LK8A. 
Laiko kortelių surinkimas bus vykdomas: LK1A, LK4B ir LK8A. 
Laiko kortelių išdavimas bus vykdomas: LK0, LK1A ir LK4C. 
 

XI. FINIŠO PROCEDŪRA 
 

Ralio finišas: 
Vieta: aikštė šalia Utenos daugiafunkcio sporto komplekso, K. Donelaičio g. 38, Utena 
Data: 2018-01-27 (šeštadienis) Laikas: 16:05 val. 
 

Automobiliai turi būti pastatomi į uždarą parką po ralio finišo. 
 

XII. PAPILDOMI RENGINIAI 
 

„Winter Rally 2018“ papildomi renginiai: 

 Turininga programa didžiausioje žiūrovų zonoje; 

 Žiūrovams atvira serviso zona; 

 Nemokamas šventinis koncertas po ralio finišo. 

 

Automobilių sporto klubai, pareiškėjai, jų nariai ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys ralyje „Winter Rally 
2018“ organizuoti išskirtinių svečių zoną, turi gauti raštišką Organizatoriaus sutikimą.  
 

XIII. INFORMACIJA ŽINIASKLAIDAI 
 

Viso ralio metu veiks spaudos centras: 
Vieta: Utenos daugiafunkcis sporto kompleksas, K. Donelaičio g. 38, Utena  
Data: 2018-01-26 (penktadienis) Laikas: 8:00 – 21:00 val. 
 2018-01-27 (šeštadienis) Laikas: 7:00 – 21:00 val. 
 

Kontaktai: Goda Liaugminienė, el. paštas: goda.liaugminiene@pitlane.lt, tel.: +370-629-90190 (LT, EN) 
Žiniasklaidos atstovai išankstines akreditacijas privalo pateikti Organizatoriui iki 2018-01-26 (penktadienio), 
20:00 val. 
 

Spaudos centre žurnalistams, fotografams, video operatoriams ir komandos atstovams spaudai bus sudarytos 
galimybės: 

 atsiimti akreditacijas; 

 pasinaudoti bevielio interneto ryšiu; 

 turėti darbo vietą foto/video/audio bei tekstinės medžiagos apdorojimui. 

 

Sprendimą dėl akreditacijų suteikimo priima Organizatorius. Akreditacija į ralį yra nemokama. Fotografai ir 
operatoriai privalo dirbti su Organizatoriaus išduodama PRESS liemene, už kurią imamas 20 EUR užstatas. 
Kompiuteriai ir kita įranga žiniasklaidos atstovams nėra suteikiami. 
 

 Nuo 2018 m. iš visų žiniasklaidos atstovų, kurie pagal taisykles privalo renginio metu dėvėti PRESS liemenę, 
bus reikalaujamas gyvybės draudimas* tokio tipo renginiams, galiojantis viso „Winter Rally 2018“ metu; 

 Nuo 2018 m. atsiimant akreditaciją privaloma su savimi turėti asmens dokumentą ir/arba darbo pažymėjimą 
(jei tokį turi). 

 

Spaudos konferencija po ralio: 
Vieta: Utenos daugiafunkcis sporto kompleksas, K. Donelaičio g. 38, Utena  
Data: 2018-01-27 (šeštadienis) Laikas: 17:00 val. 
 

mailto:goda.liaugminiene@pitlane.lt
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Kita informacija: 
Ralio radijas – „Radiocentras“ (101,0 MHz Utenoje). 
 
Oficiali „Winter Rally 2018“ paskyra socialiniame tinkle „Facebook“: facebook.com/WinterRally2018/. 
 

XIV. RALIO PASAI, AKREDITACIJOS IR LIPDUKAI 
 

Išankstiniai ralio pasai: 
E-bilietai, įsigyti internetu, bus keičiami į „Winter Rally“ pasus renginio dieną. Renginio metu ralio pasus bus galima 
įsigyti ir vietoje. 
Ralio pasais taip pat bus prekiaujama ralio štabe ir greičio ruožų prieigose ralio dieną: sausio 27-ąją.  
Ralio paso kaina: €15. 
 

Siekiant išvengti nesusipratimų ir galimų piktnaudžiavimo atvejų, platinant netikrus ralio pasus, prašome būti 
atidžiais ir juos įsigyti tik oficialiose platinimo vietose. 
 

Akreditacijos ir/ar lipdukai bus suteikiami tik: 

 Organizatoriui ir jo įgaliotiems asmenims; 

 Žiniasklaidos atstovams. 
 

XV. TARNYBŲ KONTAKTAI 
 

Bendrasis pagalbos telefonas: 112 
 

Utenos ligoninė, Aukštakalnio g. 3, Utena, tel.: +370-389-63828, www.utenosligonine.lt  
 

Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas: Aušros g. 22, Utena, budėtojai: +370-389-61980, 
www.utena.policija.lt  
 

Techninė pagalba kelyje, evakuatoriai: 

 „Altas Assistance“, UAB, Molėtų g. 94, Utena, tel.: 1810 

 „Anžej ir Ko“, UAB, Aušros g. 36, Utena, tel.: +370-698-41551 

 R. Karaliaus IĮ, Vyžuonėlių k., Utenos r., tel.: +370-389-51511 

 „Rasigva“, UAB, J. Basanavičiaus g. 2E, Utena, tel.: +370-698-39362 

Vaistinės Utenoje: 

 „Apotheca“, vaistinė, Aukštakalnio g. 5, Utena, tel. +370-389-72303 

 „Apotheca“, vaistinė, Aukštakalnio g. 3, Utena, tel. +370-389-65138 

 „Apotheca“, vaistinė, Aukštakalnio g. 3, Utena, tel. +370-389-65138 

 „Camelia“, vaistinė, Smėlio g. 22, Utena, tel. +370-389-51996 

 „Camelia“, vaistinė, Aušros g. 35, Utena, tel. +370-389-51072 

 „Eurovaistinė“, UAB, Taikos g. 2, Utena, tel. +370-800-50005 

 „Eurovaistinė“, UAB, J. Basanavičiaus g. 3, Utena, tel. +370-800-50005 

 „Eurovaistinė“, UAB, J. Basanavičiaus g. 52, Utena, tel. +370-800-50005 

 „Eurovaistinė“, UAB, Aušros g. 78, Utena, tel. +370-800-50005 

 G. Vidžiūno vaistinė, filialas, Aušros g. 63, Utena, tel. +370-389-59691 

 G. Vidžiūno vaistinė, filialas, Vaižganto g. 17, Utena, tel. +370-389-53240 

 G. Vidžiūno vaistinė, filialas, J. Basanavičiaus g. 93C, Utena, tel. +370-389-55788 

 „Gintarinė vaistinė“, J. Basanavičiaus g. 93C, Utena, tel. +370-389-55788 

 „Gintarinė vaistinė“, Vaižganto g. 17, Utena, tel. +370-389-53240 

 „Norfos vaistinė“, UAB, Aušros g. 79, Utena, tel. +370-612-62448 

 „Norfos vaistinė“, UAB, J. Basanavičiaus g. 127, Utena, tel. +370-620-50411 

 „Tauragnų vaistinė“, UAB, A. Musteikio g. 28A, Tauragnai, Utenos r., tel. +370-389-32366 

 V. Vengrauskienės vaistinė, Kęstučio g. 4, Utena, tel. +370-389-54813 

https://www.facebook.com/WinterRally2018/
https://tickets.paysera.com/lt/event/winter-rally-2018
http://www.utenosligonine.lt/
http://www.utena.policija.lt/
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XVI. NAUDINGA INFORMACIJA 
 

Lietuvos klimatas: 
Lietuva yra vėsiojo vidutinio klimato zonoje, su vidutinio šiltumo vasaromis bei vidutinio šaltumo žiemomis. 
Vidutinė liepos mėnesio temperatūra yra apie 17 °C, žiemą – apie -5 °C; intervalas tarp temperatūrų yra apie 20 °C. 
Lietuvoje buvo labai karštų vasarų, kai oras sušildavo iki 35 °C, ir labai šaltų žiemų, kai oras atšaldavo iki -25 °C, o 
naktimis – iki -30 °C. Pagal klimato atšiaurumo zoną Lietuva priskiriama 5-6 klimato zonoms. Daugiausiai kritulių 
iškrenta vasarą (iki 50 % metinio kritulių kiekio) dėl netikėtų audrų, škvalų, perkūnijų ir lietaus. Mažiau kritulių 
rudenį, žiemą. Mažiausiai kritulių – pavasarį (dėl vyraujančių anticiklonų). 
 
Lietuvos laiko juosta: UTC+2 (GMT+2) (vasaros laikas UTC+3 (GMT+3)). 
 
Lietuvos valiuta: Euras (EUR). 
 
Greičio apribojimai Lietuvos Respublikoje (jei kelio knygoje nėra papildomų apribojimų): 

 Miestuose ir gyvenvietėse: 50 km/h 

 Užmiestyje, keliuose su neasfaltuota kelio danga: 70 km/h 

 Užmiestyje, keliuose su asfaltuota kelio danga: 90 km/h 

 
Pagrindiniai mobiliojo ryšio operatoriai Lietuvoje: 

 „Bitė Lietuva“, Aušros g. 78 (PC „Maxima“), www.bite.lt  

 „Telia“, Aušros g. 78 (PC „Maxima“), www.telia.lt  

 „TELE2“, J. Basanavičiaus g. 60 (PC „Iki“), www.tele2.lt  

 
Apsaugos tarnybos, veikiančios Utenoje: 

 „Apsaugos komanda“, J. Basanavičiaus g. 114, Utena, tel.: +370-389-50435, www.komanda.lt   

 „Apsaugos kontrolė“, Žilvičių g. 15, Utena, tel.:  +370-666-12012, www.apsaugoskontrole.lt 

 „Argus“, Pramonės g. 12, Utena, tel.:  +370-389-69096, www.argus.lt 

 „Ekskomisarų biuras“, K. Donelaičio g. 10, Utena, tel.: +370-686-77082, www.ekskomisaru-biuras.lt  

 „G4S“, J. Basanavičiaus g. 114, Utena, tel.: +370-389-50018, www.g4s.lt  

 
Taksi paslaugos Utenoje: 

 „Iki pasimatymo“, tel.: +370-389-51555 

 „Utenos taksi“, tel.: +370-652-84771 

 „Aukštakalnio taksi“, tel.: +370-389-71819 

 „Taksita“, tel.: +370-389-61111 

 „Aušros taksiai“, tel.: +370-800-01411 

 D. Maknio IĮ, tel.: +370-634-14284 

 Mindaugo Grigaliūno IĮ, tel.: +370-612-99133 

 T. Kaškevičiaus IĮ, tel.: +370-676-64274 

 R. Rudoko IĮ, tel.: +370-605-83105 

 I. Laurinavičiūtės IĮ, tel.: +370-601-26969 
 

Maitinimas, apgyvendinimas ir kt. Utenos mieste ir jo apylinkėse: utenainfo.lt/lt  
 

Maitinimas, apgyvendinimas ir kt. Molėtų mieste ir jo apylinkėse: infomoletai.lt  
 

Orų prognozė (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba): meteo.lt  
 

Žemėlapiai internete, adresai, vietovardžiai ir kt.: maps.lt, maps.google.com   
 

Ralio rezultatai gyvai (internetu bei mobiliąja aplikacija): autorally.lt 
 

http://www.bite.lt/
http://www.telia.lt/
http://www.tele2.lt/
http://www.komanda.lt/
http://www.apsaugoskontrole.lt/
http://www.argus.lt/
http://www.ekskomisaru-biuras.lt/
http://www.g4s.lt/
http://utenainfo.lt/lt
http://www.infomoletai.lt/
http://www.meteo.lt/
http://www.maps.lt/
http://www.maps.google.com/
http://www.autorally.lt/
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XVII. SCHEMOS 
 

1 – Ralio štabas (K. Donelaičio g. 38, Utena. Koordinatės: 55.502934 N 25.59243 E) 
2 – Serviso zona (K. Donelaičio g. 38, Utena. Koordinatės: 55.502934 N 25.59243 E) 
3 – Priekabų parkavimo aikštelė (Koordinatės: 55.50276 N 25.588628 E) 
4 – Techninė komisija (J. Basanavičiaus g. 12, Utena. Koordinatės: 55.49642 N, 25.58361 E) 
 

 


