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Automobilių sporto entuziastus kviečia tradicinis ralis „Viekšniai 2020“ 

Prasidėję metai automobilių sporto gerbėjams kol kas nesuteikė galimybių stebėti rimtų lenktynių 

Lietuvoje ar kaimyninėse šalyse. Nepalankūs orai privertė atšaukti planuotą žiemos ralį Utenoje, neįvyko 

ir į Lietuvos automobilių sporto federacijos kalendorių įtrauktos varžybos Latvijoje. Maža to, realių 

varžybų laukimo nuotaikas sudrumstė ir kilusi sumaištis tarp pagrindinių ralio lenktynių organizatorių ir 

šalies ralio sprinto čempionate ketinančių dalyvauti sportininkų. „Sprinteriai“, kurie paprastai varžosi kiek 

silpnesne ir pigesne technika, nenori dalyvauti pagrindinėse šalies ralio lenktynėse, jei jie į trasas bus 

išleidžiami tada, kai didžioji sportininkų dalis greičio ruožus jau bus įveikusi. Žinant mūsų žvyrkelių 

dangas, suprantama, kad startuoti, kai galingą techniką vairuojantys kolegos jau yra palikę trasoje 

keliasdešimties centimetrų gylio vėžes, nesinori: tai ir technikos laužymas, ir papildomi pavojai. Į sausio 

mėnesį planuotą žiemos ralį Utenos apylinkėse paraiškas pateikusius ralio sprinto čempionato dalyvius 

galima buvo suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Todėl logiška, kad mažesnius biudžetus surenkantys 

ralio entuziastai ieško alternatyvių galimybių.  

Papildoma alternatyva išmėginti jėgas prieš birželio 5-6 dienomis Kelmės apylinkėse numatytą 

trečiąjį 2020 metų Lietuvos automobilių ralio čempionato etapą tampa po metų pertraukos Mažeikių 

automobilių sporto klubo vėl organizuojamos tradicinės lenktynės – gegužės 23 dieną vyks ralis 

„Viekšniai 2020“. 

Nuo 2012 metų vykstančios lenktynės šiemet nėra įtrauktos į oficialius čempionatų kalendorius, 

tačiau Mažeikių ASK vadovas Vitalijus Plastininas sako, jog tradicijas norima išsaugoti, o kolegoms 

lenktynininkams bus suteikta papildoma galimybė išbandyti jėgas, pakovoti dėl prizų ir pasitikrinti savo 

sportinę formą prieš svarbiausius metų startus. 

„Turime šaunią bendraminčių ir idėją palaikančių žmonių komandą, Viekšnių bendruomenė 

laukia tradicinio renginio, todėl nusprendėme rengti ralį, nors jis ir nėra čempionatų etapas. Strategiškai 

patogi vieta ir ilgamečiai ryšiai su kolegomis iš Latvijos leidžia tikėtis, kad sulauksime ne tik mūsų šalies 

sportininkų dėmesio, bet ir kaimynai atvažiuos pasivaržyti Viekšnių apylinkių žvyrkeliais“, - sako 

varžybų organizatorius. 

Greitos ir sportininkų mėgiamos trasos turėtų būti pažįstamos, o pats ralio formatas – labai 

kompaktiškas. Iš viso ekipažams reikės įveikti 6 žvyrinius greičio ruožus, kurių bendras ilgis turėtų būti 

apie 45 kilometrus. Nors didžioji dalis trasų bus daugeliui pažįstamos, tačiau sportininkai vien senomis 

stenogramomis negalės naudotis: šiame regione galima rasti įdomių atkarpų, kurias pavyksta sujungti į 

ypač azartiškus greičio ruožus. Reljefas šiame krašte – lygus, šuolių ir tramplinų beveik nebus, tačiau 

trasų konfigūracija turėtų patikti dalyviams. Tai bus labai gera galimybė išmėginti ir automobilio greičio, 

ir valdymo tikslumo, ekipažo tarpusavio supratimo niuansus. 

Varžybos vyks vieną dieną, susipažinimui su trasa bus skirtas vos vienas kartas, tad kruopštumas 

sudarant stenogramas bus ypač svarbus. Tiesa, organizatoriai sako, jog norintys galės važiuoti pagal 2018 

m. Lietuvos ralio čempionų Giedriaus Notkaus ir Daliaus Strižano stenogramas. 

Ralyje „Viekšniai“ be tradicinių įskaitų, kurių nugalėtojus apdovanos Viekšnių parapijos 

klebonas Stasys Toleikis bei renginio globėjas seimo narys Valius Ažuolas, bus galima varžytis ir 

papildomose įskaitose – dėl prizų kovos „History 2WD“ bei „History 4WD“ technika važiuojantys 

ekipažai.  

Laukiame Jūsų ir šiemet Viekšniuose! 
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ORGANIZATORIAUS ADRESAS IR KONTAKTAI 

 

Pavadinimas:  Mažeikių auto sporto klubas 

Adresas: Laižuvos g. 18, Viekšniai, Mažeikių rajonas 

Kontaktai: tel.: 8 698 27656, el. paštas: info@mazeikiuask.lt, Informacija: www.rally2.lt 

 

OFICIALŪS ASMENYS 
Pareigos Vardas, pavardė     Šalis Telefono numeris 

Sporto Komisaras                                             Andris Millers Latvija +371 29 441166 

Varžybų vadovas Edvinas Vašteris Lietuva +370 612 50791 

Vyr. sekretorė Reneta Breivienė Lietuva +370 618 76683 

Techninės komisijos pirmininkas Egidijus Janavičius Lietuva +370 685 01303 

Teisėjas ryšiams su dalyviais  Lietuva  

Trasos saugumo viršininkas Arūnas Lapinskas Lietuva +370 612 07151 

Vyr. laikininkas Gintautas Firantas           Lietuva +370 686 86161 

Atstovas spaudai Eugenijus Andrulis Lietuva +370 640 38014 

 

RALIO ŠTABAS IR OFICIALI VARŽYBŲ LENTA 
Data Laikas Vieta 

2020-05-23 (šeštadienis) 
8:00 – 20:30 val. Viekšnių seniūnija, Tilto g. 12, Viekšniai 

19:15 – 20:45 val. Viekšnių vasaros estrada,Vytauto g. 9,Viekšniai 

 

PROGRAMA IKI RALIO DIENOS 
Veiksmas Data Laikas Vieta 

Papildomų nuostatų paskelbimas   2020-03-23 (pirmadienis)  15:00 
www.rally2.lt, 

www.lasf.lt 

Paraiškų priėmimo pradžia, dalyvių 

sąrašo publikavimas (nuolat atnaujinant) 
2020-03-23 (pirmadienis) 15:00 

www.rally2.lt 
Paraiškų priėmimo pabaiga 2020-05-11 (pirmadienis) 17:00 

Paraiškų su padidintu starto mokesčiu   

priėmimo pabaiga 
 2020-05-15 (penktadienis) 17:00 

Preliminarios starto tvarkos paskelbimas 2020-05-13 (trečiadienis) 15:00 

 

RALIO DIENOS PROGRAMA 
Veiksmas Laikas Vieta 

Administracinė komisija, GPS įrangos 

 ir kelio knygų išdavimas 

8:00 – 9:30 

 

Viekšnių seniūnija, Tilto g. 12, Viekšniai 

Ralio štabas   56.2328, 22.5163 

Techninė komisija, turbinų 

plombavimas 
8:30 – 11:30 

Mažeikių politechnikos m-klos Viekšnių sk. 

Mažeikių g. 80, Viekšniai 56.2399, 22.4968  

Susipažinimas su trasa 8:30 – 11:30 Greičio ruožai   

Žiniasklaidos atstovų akreditacija 9:30 – 11:30 Ralio štabas   56.2328, 22.5163 

Starto tvarkos paskelbimas 12:30 Ralio štabas   56.2328, 22.5163 ir LK1 

Ralio startas 13:00 LK1, Santekliai 

Servisas, regrupingas  po I sekcijos 15:10 – 16:40 
Mažeikių politechnikos m-klos Viekšnių sk. 

Mažeikių g. 80, Viekšniai 56.2399, 22.4968  

Ralio finišas 19:00 Viekšnių vasaros estrada, Vytauto g. 9, Viekšniai  

Preliminarių rezultatų paskelbimas 19:30 Ralio štabas, Viekšnių seniūnija 

Viekšnių vasaros estrada, Vytauto g. 9, Viekšniai Oficialių rezultatų paskelbimas 20:15 

Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas 20:30 Viekšnių vasaros estrada, Vytauto g. 9, Viekšniai 
 

mailto:info@mazeikiuask.lt
http://www.rally2.lt/
http://www.rally2.lt/
http://www.lasf.lt/
http://www.rally2.lt/
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AUTOMOBILIAI, STARTO MOKESČIAI, PADANGOS, KURAS  
 

SG – 2WD klasė – SG grupės automobiliai iki 2000 cm3 (du varantieji ratai); 

BMW klasė – BMW markės automobiliai nuo 2001 cm3 iki 2900 cm3 (du varantieji ratai);  

SG – 4WD klasė - SG grupės automobiliai virš 2901 cm3 (du arba keturi varantieji ratai); 

OPEN – 2WD klasė - automobiliai, atitinkantys R1, R2, R3, N1, N2, N3, A6, A7, L6, Super 1600, Kit car 

<1600 grupių techninius reikalavimus (su galiojančia ar pasibaigusia homologacija, du varantieji ratai); 

automobiliai, atitinkantys L7 ir L9 grupių techninius reikalavimus (du varantieji ratai); 

OPEN – 4WD klasė – automobiliai, atitinkantys R4, R5,Super 2000, 4WD Proto/Proto R, RRC, N4, 

N4LT, A8 grupių techninius reikalavimus (su galiojančia ar pasibaigusia homologacija, keturi varantieji 

ratai); 

L8 grupės automobiliai (keturi varantieji ratai, < 2500 cm3 turbo arba <3500 cm3 – tik atmosf. varikliai); 

Historic 2WD klasė - Historic grupės automobiliai, atitinkantys 2020 metų LASF nacionalinius 

techninius Historic grupės reikalavimus (du varantieji ratai); 

Historic AWD klasė - Historic grupės automobiliai, atitinkantys 2020 metų LASF nacionalinius 

techninius Historic grupės reikalavimus (keturi varantieji ratai). 

Startiniai mokesčiai :  iki  2020-05-11 (pirmadienis) 17:00 val. – 300 EUR,  

  po 2020-05-11 (pirmadienis) 17:00 val. – 400 EUR.   

• Susipažinimo su trasa metu galima naudoti tik sertifikuotas, važiavimui viešaisiais keliais vasaros 

sezono metu skirtas sportinės paskirties padangas. Visi dalyviai varžybų metu padangas gali keistis tik 

Serviso parke. 

• Visi dalyvių sportiniai automobiliai, naudojantys  E85 kurą – bioetanolį, privalo būti pažymėti 

lipdukais (min. matmenys: 160x120 mm), kuriuose mėlyname fone būtų baltas užrašas. 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. Kuro papildymas leidžiamas tik 

degalų užpylimo zonoje. 

 

SUSIPAŽINIMAS SU TRASA 

 

• Susipažinimo su trasa automobiliai. Susipažinti su trasa galima tik administracinės komisijos metu 

užregistruotais automobiliais, atitinkančiais 2020 m. Lietuvos ralio taisyklių punkto 25.1 reikalavimus. 

• Visus greičio ruožus leidžiama pravažiuoti tik po 1 kartą. Pasikartojančius greičio ruožus, kurie yra 

identiški leidžiama pravažiuoti tik kaip vieną ruožą.  

• Susipažinimo su trasa metu  ekipažas privalo važiuoti taip, kad nesukeltų pavojaus ir nepatogumų šalia 

greičio ruožo gyvenantiems žmonėms ir laikytis papildomų nuostatų, Lietuvos ralio taisyklių, ir Lietuvos 

Respublikos KET reikalavimų. Pagal LR kelių eismo taisykles ne gyvenvietėse, keliuose su neasfaltuota 

danga leidžiama važiuoti ne didesniu nei 70 km/h. Kelio atkarpose, kuriose bus vykdomi greičio ruožai, 

kategoriškai draudžiamas priešpriešinis ekipažo judėjimas. GPS („Global Positioning System“) įranga ir 

policijos pareigūnai susipažinimo metu kontroliuos važiavimo greitį, kuris leistinas pagal Lietuvos 

Respublikos KET arba Organizatoriaus apribotas atitinkamais ženklais, pastatytais trasoje ir 

pavaizduotais kelio knygoje. Draudžiamas antiradarų naudojimas.  

 

TECHNINĖ KOMISIJA 

 

Vieta: Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių sk., Mažeikių g. 80, Viekšniai, 56.2399, 22.4968  

Data:     2020-05-23 (šeštadienis)  Laikas:  8:30 – 11:30 val. 

• Startinius numerius ir Organizatoriaus privalomą reklamą, kurie išduodami kelio knygų išdavimo 

metu, ekipažas privalo užsiklijuoti ant automobilio iki priešstartinio techninio patikrinimo.  

• Priešstartinio techninio patikrinimo metu bus atliekamas ekipažo apsauginių šalmų bei kitos 

ekipiruotės tikrinimas, kuris taip pat gali būti atliktas Oficialių asmenų su identifikacijos ženklais viso 

ralio metu. Visiems ekipažams privaloma FIA homologuota FHR („Frontal Head Restraint“) galvos 

įtvirtinimo sistema. 
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SERVISAS 
 

Vieta: Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių sk., Mažeikių g. 80, Viekšniai, 56.2399, 22.4968  

Data:     2020-05-23 (šeštadienis)   Laikas: 8:00 - 20:00 val. 

Plotas, skiriamas 1 ekipažui: iki 100 m² 

Serviso zonos infrastruktūra: 

• Galimybė pasirinkti serviso zonos plotą: nėra 

• Galimybė įsigyti karšto maisto: nėra 

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

• Tualetai: yra (šalia esančiame pastate)  

• Nemokamas Wi‐Fi: nėra 

• Elektros prisijungimas: nėra 

• Aikštelė priekaboms: serviso zonoje 

 

VIEŠBUČIAI IR APGYVENDINIMO REKOMENDACIJOS  
 

Viešbutis „Palma“, Respublikos g. 27, LT-89224 Mažeikiai, Tel.: +370-443-35355, faks.: +370-443-

90245, el. p. info@palma.lt; 

Stulpino malūnas, įsikūręs prie Ventos upės, šalia Mažeikių aplinkkelio, važiuojant iš Tirkšlių miestelio 

link Skuodo, arba važiuojant keliu Mažeikiai – Skuodas 3 kilometre žiedinėje sankryžoje pasukus kairėn. 

Adresas: Jautakių km., Mažeikų r. LT-89331. Tel.: +370-687-49980, el. p. stulpinomalunas@gmail.com; 

Viešbutis „Synet“, Žemaitijos g. 36, LT-89153, Mažeikiai, Tel.: +370-443-21396, mob.: +370-655-

58890,  

el. p. info@synet.lt 

Viešbutis „Astrum palace“, Laisvės g.7, LT-89222, Mažeikiai, tel.:+370-620-30003, el. p. info@astrum.lt; 

UAB „Saulida“ restoranas „Pušyno namai“, Sodo g. 3, Tirkšliai, Mažeikių r., tel.: +370-443-48175, 

 fax.: +370-443-48177, el. p. info@pusynonamai.lt 

 

NAUDINGA INFORMACIJA 

 

Bendrasis pagalbos telefonas: 112 

 

Mažeikių ligoninė: J. Basanavičiaus g. 24, LT-89217, Mažeikiai, tel. +370-443-98293, priimamasis 

+370-443-98270, www.mazeikiuligonine.lt. 

 

Mažeikių r. Policijos komisariatas: Gamyklos g. 36, Mažeikiai, tel.: +370-443-98150. 

 

Techninė pagalba kelyje, evakuatoriai: 

Saukla, UAB Gamyklos g. 33, Mažeikiai, tel.: +370-616-82222, +370-686-28897; 

Enima, UAB Montuotojų g. 4, Mažeikiai, tel.: +370-600-40444, +370-686-62696; 

Autobastionas, UAB Kruciai, LT-89327 Mažeikių r., tel.: +370-611-19277, +370-443-48663; 

 

Vaistinės Mažeikiuose: 

Acus vaistinė, UAB J. Basanavičiaus g. 22, 89217 Mažeikiai, tel.: +370-443-90351; 

Camelia vaistinė UAB „Nemuno vaistinė“ Žemaitijos g. 38, Mažeikiai, tel.: +370-697-05367; 

Camelia vaistinė UAB „Nemuno vaistinė“ Naftininkų g. 9, Mažeikiai, tel.: +370-443-71297; 

Eurovaistinė, UAB M. Daukšos g. 26, Mažeikiai, tel.:  +370-800-50005; 

Gintarinė vaistinė Naftininkų g. 9B, Mažeikiai, tel.: +370-443-29086; 

 

mailto:info@palma.lt
mailto:stulpinomalunas@gmail.com
mailto:info@synet.lt
mailto:info@astrum.lt
mailto:info@pusynonamai.lt
http://www.mazeikiuligonine.lt/
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Vaistinė Viekšniuose:  

Camelia vaistinė UAB „Nemuno vaistinė“ Tilto g. 14, Viekšniai, Mažeikių r., tel.: +370-443-36037; 

 

Pagrindiniai mobiliojo ryšio operatoriai: 

„Telia“, Žemaitijos g. 20, Mažeikiai (PC Maxima), www.telia.lt; 

„Tele2“, Žemaitijos g. 51, Mažeikiai (PC IKI), tel.: +370-601-10228; 

„Bitė Lietuva“, Žemaitijos g. 20, Mažeikiai, www.bite.lt. 

 

Saugos tarnybos, veikiančios Mažeikiuose: 

G4S Lietuva, Mažeikių skyrius, UAB Žemaitijos g. 16, Mažeikiai, tel.: +370-443-51183; 

Manginta, UAB Žemaitijos g. 15-106, Mažeikiai, tel.: +370-640-48400; 

Grifs AG, Mažeikių padalinys, UAB Respublikos g. 20, Mažeikiai, tel.: +370-443-35184. 

 

Taksi paslaugos Mažeikiuose: 

Kazauta, UAB Mažeikiai, tel.: 1422; 

Aksita, UAB Mažeikiai, tel.: +370-622-59928, 1426. 

 

Draudimo kompanijos: 

PZU Lietuva, Mažeikių skyrius, UABDK Laisvės g. 27-2, Mažeikiai, tel.: 19019; 

Lietuvos draudimas, Žemaitijos skyrius, AB Laisvės g. 7, Mažeikiai, tel.: +370-443-25271; 

 

Maitinimas: 

Kavinė „La crepe“, Žemaitijos g. 38, Mažeikiai, tel.: +370-612-50273; 

Kavinė-baras „Pegasas“, Žemaitijos g. 20, Mažeikiai, tel.: +370-671-11222; 

Kavinė-baras „Roala“, Žemaitijos g. 44, Mažeikiai, tel.: +370-443-77881; 

Restoranas „Provincija“, Naftininkų g. 38-1, Mažeikiai, tel.: +370-682-11203; 

Restoranas „Pekinas“, Naftininkų g. 38-7, Mažeikiai, tel.: +370-443-50005; 

Kavinė-baras „Bildukas“ P. Cvirkos g. 30/Vilties g. 2, Mažeikiai, tel.: +370-443-91710; 

Picerija „Can-can“, Žemaitijos g. 20B-5, Mažeikiai, tel.: +370-659-13265; 

Kavinė-baras „Zaventė“ Virvytės g. 1, Užventės km., Mažeikių r., tel.: +370-616-11422; 

 

Orų prognozė (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba): www.meteo.lt 

Žemėlapiai internete, adresai, vietovardžiai ir kt.: www.maps.lt 

Ralio rezultatai gyvai: www.rally2.lt 

 

http://www.bite.lt/
http://www.maps.lt/
http://www.rally2.lt/
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AKREDITAVIMO SĄLYGOS  
 

• Išankstinė akreditacijos paraiška publikuojama nuo 2020-03-23 oficialiuose tinklalapiuose: 

www.rally2.lt. 

• Išankstinę akreditavimo paraišką privaloma pateikti  iki 2020-08-18 d. (pirmadienis) 17:00 val. 

• Originali užpildyta ir pasirašyta akreditacijos paraiška Rally Sprint „Viekšniai 2020“ organizatoriams 

turi būti pateikta akreditacijos metu. Akreditacijos metu žiniasklaidos atstovai privalo pateikti asmens 

dokumentą ir galiojantį draudimo nuo nelaimingų atsitikimų polisą 1500 EUR sumai. 

• Žiniasklaidos atstovų akreditacija vyks 2020-05-23 (šeštadienis) nuo 9:30 iki 11:00 val. Ralio 

štabe, Viekšnių seniūnija, Tilto g. 12, Viekšniai   N 56.2328, E 22.5163.  

• Akredituotiems žurnalistams, fotografams ir operatoriams bus išduodami akreditacijos pažymėjimai, 

ralio lipdukai ant automobilio, ir bus suteikiama visa pradinė informacija apie ralį. 

• Ralio atstovas spaudai Eugenijus Andrulis, mob.tel.  +370 640 38014. 
 

• Asmenys, kuriems išduotas akreditavimo pažymėjimas, ralio metu gali nemokamai stebėti, filmuoti, 

fotografuoti varžybas, laikydamiesi saugumo reikalavimų. Akredituoti asmenys varžybų metu privalo 

dėvėti Organizatoriaus išduotas mėlynos spalvos liemenes su numeriu. Gaunant liemenę privaloma 

sumokėti 20 EUR piniginį užstatą, kuris bus grąžintas atiduodant liemenę. 

 

SAUGUMO REIKALAVIMAI 
 

• Dirbdami lenktynių metu privalote būti ypač atsargūs. Tik nuo Jūsų pačių priklauso Jūsų saugumas – 

tai galioja viso renginio metu: trasoje, serviso zonose ir t.t.  

• Jūs privalote besąlygiškai paklusti saugos tarnybų ir varžybų oficialių asmenų reikalavimams. 

Organizatorius turi teisę be įspėjimo anuliuoti akreditaciją ralio metu šių taisyklių pažeidėjams. 

• Varžybų metu privalote dėvėti „PRESS“ liemenes, kurios yra išduodamos tik fotografams ir 

operatoriams akreditacijos metu. Šios liemenės kartu su akreditacijos kortele yra galiojantis leidimas 

fotografuoti ir filmuoti lenktynių metu ne žiūrovų zonos ribose, bet ne toliau nei 2 metrai nuo saugos 

juostos, ir bet kokiu atveju – tik saugiose zonose. Rekomenduojame rinktis pažymėtas „MEDIA“ ženklu 

vietas.  

• Kiekvienas asmuo, savarankiškai įžengęs į pavojingą zoną, pats atsako už savo saugumą, 

sveikatą ir gyvybę. 

• Darbui pasiimkite tik tuo metu reikalingą aparatūrą. Užfiksuotus foto/video momentus peržiūrėkite 

tik saugioje vietoje už trasos ribų. 

• Niekada neprieikite per daug arti lenktyninių automobilių. Palikite pakankamai vietos techniką 

aptarnaujantiems mechanikams. Atminkite, kad kai kurios dalys gali būti labia įkaitusios. Visada 

stovėkite saugiu atstumu nuo lenktyninio automobilio, nes šis gali netikėtai pajudėti. 

• Būkite ypatingai atsargūs dirbdami šalia trasos ar serviso zonoje. Visuomet stebėkite arti esančią 

techniką, nes nuo lenktyninio automobilio atitrūkusi detalė gali sužeisti. 

• Fotografavimo ar filmavimo poziciją užsiimkite iš anksto – dar prieš greičio ruožo startą. 

• Bet koks išėjimas į trasą lenktynių metu ar ėjimas/bėgimas skersai kelio yra griežtai draudžiamas 

(išskyrus organizatoriaus nurodytas perėjas, gavus leidimą iš saugos darbuotojo, atsakingo už perėją). 

• Niekada nestovėkite arti greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių, evakuacijos, teisėjų automobilių. 

Atsitikus nelaimei trasoje, šie automobiliai pajudės labai greitai ir be jokio išankstinio perspėjimo.          

• Starto ar mechanikų zonoje būkite tik tiek laiko, kiek reikia atlikti Jūsų tiesioginį darbą. 
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SCHEMOS IR PRIEDAI 

 

Viekšnių planas 
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Draudžiamų kelių zonos 

 

 
 

 

 

Visiems I-iems ir II-iems vairuotojams, dalyvaujantiems, ar tik ketinantiems dalyvauti „Viekšniai 

2020" varžybose, griežtai draudžiama būti draudžiamų kelių (lokalinėse) zonose nuo 2020-03-23 

(pirmadienio) 15:00 val. iki  2020-05-23 (šeštadienio) 08:30 val..  

Paminėti asmenys, norintys draudžiamu laiku kirsti / būti draudžiamuose keliuose, turi apie savo 

ketinimus raštu iš anksto pranešti Organizatoriui bei gauti Organizatoriaus leidimą.  
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Maršrutinė kortelė 

    

LK GR Pavadinimas GR ilgis 
Atst. be 

GR 
Visas 
atst. 

Laiko 
norma 

Vid. 
greitis 

1-as auto  

    SEKCIJA 1             

1   Santekliai           13:00 

  1 A1 6,7     00:03   13:03 

2       22,75 29,45 00:37 47.75 13:40 

  2 B 6,6     00:03   13:43 

3       14,75 21,35 00:29 44.17 14:12 

  3 A2 6,7     00:03   14:15 

3A   Regroup IN    21,7 28,3 00:40 42.45 14:55 

    Viso I sekcija 20 59,2 79,1     25,30% 

    SEKCIJA 2 NAUJAS STARTO LAIKAS     

3B   Regroup OUT/Service IN            15:05 

3C   Service OUT       01:00   16:05 

4       13,9 13,9 00:22 37.90 16:27 

  4 C1 9,2     00:03   16:30 

5       11,75 20,95 00:27 46.55 16:57 

  5 D 7,6     00:03   17:00 

6       12,45 20,05 00:27 44.55 17:27 

  6 C2 9,2     00:03   17:30 

6A   Viekšniai   13,45 22,65 00:30 45.30 18:00 

6B   Podium, UP    0,95 0,95 00:15 3.80 18:15 

    Viso II sekcija 26 52,5 78,5     33,10% 

    Viso ralyje 46 111,7 157,6     29,20% 
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      Serviso parkas 

 

 
 

 

 


