
  
  



  
 

Kviečiame į vasariškąjį „Rally Eektrėnai 2019”!  

Mes esame laimingi, skaičiuodami penktąjį ralio sezoną Elektrėnuose!  Ir mes, ir elektrėniškiai 

jau įpratę pasitikti rudenį ralio ritmu, o šiais metais mes džiaugiamės galėdami jums pristatyti 

Elektrėnų vasaros ralio fiestą, įvyksiančią liepos mėnesį! Dar daugiau nepakartojamų akimirkų ir 

adrenalinu pulsuojantys Elektrėnai, bei jų apylinkės kviečia jus sugrįžti į penktąjį kartą įvyksiantį 

Elektrėnų ralį. Čia ir vėl susitiks Lietuvos ir Lenkijos ralių čempionai ir visi ralio profesionalai, 

pasirengę kovoti dėl pergalės tiek savo čempionatuose, tiek siekdami ralio nugalėtojo titulo. Kaip 

ir kasmet, taip ir šį kart, ralio nugalėtojų ekipažas bus apdovanotas pereinamąja ralio taure, skirta 

ralio legendai Vidmantui Čiutelei atminti.    

Tai buvo penkių metų kelionė link ryšių, kuriuos pasiekėme, kokybės, kurią galėjome jums 

pasiūlyti ir nuotaikos, kurią galėjome pasidalinti su visais jumis: dalyviais, žurnalistais, žiūrovais 

ir gyventojais. Ir vėl džiaugiamės galėdami pakviesti jus ne tik į ralį, bet ir visą vasaros ralio fiestą!  

2015-ais metais Rally Elektrėnai įvyko 1-ąjį kartą ne tik Lietuvos, bet ir viso regiono automobilių 

istorijoje. Nors ir būdamas visai nauju raliu, jis apėmė įsimintiniausias apylinkių vietas ir kelius, 

bei virš 40 metų skaičiuojančią greičio ruožų istoriją. Naujoji pradžia ir legendinių ralio ruožų 

atgimimas, su kvapą gniaužiančiais posūkiais ir šuoliukais ir vėl kaitina kraują, o akimirkos tampa 

nepamirštamomis. Tiek dalyviai, tiek žiūrovai, dar ilgai po ralio, negali atgauti kvapo, o žurnalistai 

nepaliauja dalintis užfiksuotais ralio vaizdais. Tai – kompaktiškas ralis su viskuo, ko tik galima 

būtų tikėtis: viena diena nepakartojamų vaizdų, dvi dienos koncertų ir pramogų Elektrėnuose ir 

istorinė technika su geriausiais pilotais už vairo. „Rally Elektrėnai’19“ – legendinių greičio ruožų 

ralis – kviečia visus susitikti su geriausiais 4-ojo Lietuvos ir Lenkijos ralio čempionatų etapo 

dalyviais ir pasaulinio lygio profesionalais iš kitų valstybių.   

Pačioje Lietuvos širdyje, jau šios vasaros viduvasary – liepos 12-13 dienomis.  

Iki susitikimo tradiciniu tampančiame ralyje!  

Nuoširdžiai, jūsų,   

Elektrėnų miesto meras ir Ralio organizatorių komanda  

 

 

 

 

 



  
 

Šis dokumentas – informacinis ir jokios juridinės galios jis neturi. Bet kuri informacija gali būti 

pakeista ar papildyta. Visi atnaujinimai skelbiami ralio puslapiuose www.rallyelektrenai.lt, 

www.autorally.lt ir federacijos internetiniame puslapyje www.lasf.lt .   

 

ŠIEK TIEK APIE ELEKTRĖNUS        

Elektrėnai yra vienas jauniausių Lietuvos miestų, įkurtas dar sovietmečiu, kaip elektrinės jėgainės 

darbininkų miestelis. Naujojo miestelio pavadinimas kilo, žinoma, nuo žodžio „elektrinė“. Didžioji 

dalis miestelio pastatų – dideli monolitai, suprojektuoti ir pastatyti sovietmečio periodu ir, deja, 

istorinių statinių čia rasti būtų sunkoka.   

Miestas įsikūręs šalia Elektrėnų tvenkinio, dirbtinio ežero, sukurto elektrinės jėgainės vėsinimui. 

Vanduo – visuomet keliais laipsniais šiltesnis, nei kituose aplinkiniuose ežeruose. Elektrėnai, 

apart elektrinės, žinomi dėl savo ledo ritulio tradicijų. Ganėtinai ilgą laiką, Elektrėnai buvo 

vienintelis Lietuvos miestas su puikiai įrengta ir varžyboms paruošta čiuožykla.   

Net du NHL žaidėjai – Darius Kasparaitis ir Dainius Zubrus – gimė ne kur kitur, o Elektrėnuose ir 

juos abu ruošė bei treniravo Aleksey Nikiforov, garsusis treneris, kuris šiuo metu gyvena 

Junginėse Amerikos Valstijose (Long Island). Elektrėnų miesto ledo ritulio komanda „Energija“ 

žaidžia ir Latvijos ledo ritulio lygoje. Didžioji dalis gyventojų dažnai sudaro ir ženklią nacionalinės 

ledo ritulio komandos dalį.   

Elektrėnų savivaldybė apima apie 36 kultūrinio paveldo objektus, 19 kultūrinių paminklų, iš kurių 

13 – įtraukti į bendrąjį paveldo registrą. Taigi, tiek turistai, tiek regiono svečiai tikrai turi ką 

aplankyti.   

Pagrindiniai faktai:   

✓ Elektrėnai įsikūrę 49 km nuo Vilniaus ir 51 km nuo Kauno;  

✓ Savivaldybės dydis - 51 000 hektarai;   

✓ 25.520 ~ preliminarus gyventojų skaičius;   

✓ Savivaldybei priklauso 8 seniūnijos;   

✓ Daugiau detalios informacijos ir faktų - www.elektrenai.lt ;  

 

 

 

http://www.rallyelektrenai.lt/
http://www.autorally.lt/
http://www.lasf.lt/
http://www.elektrenai.lt/


  
 

PAGRINDINĖ KONTAKTINĖ INFORMACIJA      

Ralio Organizatorius: VšĮ “Čapkausko autosportas”  

Adresas: Elektrėnų g. 8H, Kaunas, LT-51221 Lietuva 

www.capkauskasracing.lt 

info@rallyelektrenai.lt 

Oficialus ralio puslapis: www.rallyelektrenai.lt  

„Facebook“ paskyra: @rallyelektrenai  

„Instagram“ paskyra: #rallyelektrenai  

 

Oficialūs ralio asmenys:  

Organizatorius Ramūnas Čapkauskas +370 686 23210 ramunas@capkauskasracing.lt 

Organizatorius Žilvinas Juršys +370 699 46064 jursys.zilvinas@gmail.com 

Ralio direktorė Inga Juškevičiūtė +370 618 40711 info@rallyelektrenai.lt 

Varžybų vadovas Donatas Liesis +370 614 81141 d.liesis@vdu.lt 

Kontaktas žiniasklaidai Inga Juškevičiūtė +370 618 40711 info@rallyelektrenai.lt 

Lietuvos automobilių sporto federacija: www.lasf.lt  

Lenkijos automobilių sporto federacija: www.pzm.pl  

Lenkijos ralio čempionato puslapis: www.rsmp.pl 

 

RALIO CHARAKTERISTIKA        

Kelio dangos paviršius:  Žvyras: 98%, asfaltas: 2%. 

Ralio distancija:  

Pilna ralio distancija: 294,67 km 

Visų greičio ruožų distancija: 102,10 km 

http://www.capkauskasracing.lt/
mailto:info@rallyelektrenai.lt
http://www.rallyelektrenai.lt/
mailto:ramunas@capkauskasracing.lt
mailto:jursys.zilvinas@gmail.com
mailto:info@rallyelektrenai.lt
mailto:d.liesis@vdu.lt
mailto:info@rallyelektrenai.lt
http://www.lasf.lt/
http://www.pzm.pl/
http://www.rsmp.pl/


  
 

Greičio ruožų skaičius: 16, skaičiuojant 8 unikalius greičio ruožus, važiuojamus du kartus.   

Etapų skaičius - 1, sekcijos – 4. 

„Power Stage“: GR 15.  

 

ĮSKAITOS ir KLASIFIKACIJOS       

Automobiliai, galintys dalyvauti ralyje:  

Automobiliai, atitinkantys LARČ reglamento 4 straipsnį, gali varžytis LARČ. 

Automobiliai, atitinkantys RSMP reglamentą. Gali varžytis RSMP. 

 LARC KLASIFIKACIJOS 

Klasės Grupės 

LARČ1 R4, R5, Super 2000, 4WD Proto/Proto-R, RRC 

LARČ2 N4; N4LT 

LARČ3 L8; A8 (išskyrus WRC automobilius)  

LARČ4 
R1A; N1; A5; R1B; R2B; N2; A6; L6; R2C; R3C; N3; A7; R2T; Super 

1600. Kit-car <1600; L7 

LARČ5 L9 

LARČ6 SG 

BMW Cup BMW 2019 reglamentas 

 

RSMP KLASIFIKACIJOS 

Klasės  Grupės 

Automobiliai su FIA homologacija arba iki keturių metų po homologacijos pasibaigimo 

termino. 



  

2 S2000-Rally: 1.6T (varikliai su maks. 28 mm restriktoriumi) 

 S2000-Rally: 2.0 

 Group R5 

 Group N virš 2000 cm3 (dabartinė N4) 

 Group RGT 

 Group A virš 1600 cm3 ir iki 2000 cm3 

 Super 1600 

 R2C (atmosferiniai virš 1600 cm3 ir iki 2000 cm3 ir turbininiai varikliai virš 

1067 cm3 ir iki 1333 cm3) 

3 

R3C (atmosferiniai varikliai - virš 1600 cm3 ir iki 2000 cm3 ir turbininiai 

varikliai virš 1067 cm3 ir iki 1333 cm3) 

R3T (iki 1620 cm3 / nominal) 

R3D (iki 2000 cm3 / nominal) 

4 

Group A automobiliai iki 1600 cm3 

R2B (atmosferiniai varikliai virš 1390 cm3 ir iki 1600 cm3  ir turbininiai virš 

927 cm3 ir iki 1067 cm3) 

Kit-car iki 1600 cm3 

4N* Group N virš 1600 cm3 ir iki 2000 cm3 

5 
Group N iki 1600 cm3 

R1A/B (atmosferiniai varikliai iki 1600 cm3 ir turbininiai varikliai iki 1067 cm3) 

Automobiliai su pasibaigusia homologacija iki 4 metų periode (automobiliai, atitinkantys 

priedo 3a RSMP 2019 reglamentą) 



  

HR2** 
Group A virš 2000 cm3 (WRC automobiliai leidžiami) 

Grupa N virš 2000 cm3 

HR3 Group A virš 1600 cm3 ir iki 2000 cm3 

HR4 

Group A virš 1400 cm3 ir iki 1600 cm3 

Kit-car iki 1600 cm3 

Group N nuo 1600 cm3 iki 2000 cm3 

HR5 
Group A iki 1400 cm3 

Group N iki 1600 cm3 

Nacionalinės klasės automobiliai  

OPEN N Automobiliai, atitinkantys RSMP 2019 reglamento priedą 3b 

OPEN 

2WD R+ 

Automobiliai, atitinkantys RSMP 2019 reglamento priedą 3c 
OPEN 

2WD + 

OPEN 

2WD -  

*Klasėje 4N, dalyvaujant automobiliams Renault Clio Sport 2.0 (hom. FIA N-5616, N-5637), RS 

2.0 Ragnotti (N-5659), Peugeot 206 RC (N-5667) and Honda Civic Type-R (N-5664, N-5710), 

hidraulinio rankinio stabdžio techninis sprendimas, naudojant pumpuojamo rankinio stabdžio 

konstrukciją (mainams tinkama naudoti originali konstrukcija). Kiekvienas atvejis turi būti aptartas 

su PZM Tech. Delegatu (wojciech.nowak@pzm.pl). 

** Klasėje HR2 gali dalyvauti tik 4WD automobiliai.  

Automobiliai, homologuoti kaip Kit Cars, su varikliais tarp 1400 cm3 ir 1600 cm3, gali dalyvauti 

RSMP (klasėje 4 arba HR4), jeigu jie atitinka FIA ISC Priedo J straipsnį 255.6.2  („Svoris”).  

2WD automobiliai, su dyzeliniais varikliais su turbinomis,, kurių darbinis tūris – mažiau, nei 2000 

cm3 (grupė A ir/ar N) bus klasifikuojami Klasėje 3. 

mailto:wojciech.nowak@pzm.pl


  
 

S2000-Rally 1.6T automobiliai (atitinkantys FIA ISC priedo J straipsnį  255A) ir Super 1600 

automobiliai traktuojami kaip klaidinga formuluotės interpretacija (erratum) be juridinės galios. 

ISTORINĖ KLASIFIKACIJA 

Klasės Grupės 

Istoriniai 

2WD 

Visi dviem ratais varomi automobiliai, pagaminti iki 1995 metų gruodžio 31 d., 

atitinkantys techninius ir saugumo reikalavimus, išdėstytus 11 PN priede. 

Istoriniai 

4WD 

Visi keturiais ratais varomi automobiliai, pagaminti 1995 metų gruodžio 31 d., 

atitinkantys techninius ir saugumo reikalavimus, išdėstytus 11 PN priede. 

Ralyje leidžiama dalyvauti WRC tipo automobiliais, tačiau jie gali klasifikuotis tik bendroje ralio 

įskaitoje. Kiti automobiliai taip pat gali varžytis „Rally Elektrėnai 2019”, patvirtinant, kad jie atitinka 

FIA priedo J reikalavimus.  

 

PRELIMINARI „RALLY ELEKTRĖNAI 2019“ PROGRAMA    

Liepos 12, 2019 - PENKTADIENIS  Liepos 13, 2019 - ŠEŠTADIENIS 

Administracinė komisija, registracija  Nuo ryto – ralis (nuo GR3) 

Techninė komisija    Ralio finišas ir apdovanojimų ceremonija 

Susipažinimas su trasa   Koncertas ir fejerverkai  

Oficiali ralio atidarymo ceremonija   

Miesto greičio ruožas  

Miesto greičio ruožo apdovanojimai   

Koncertas 

 

REGISTRACIJA Į RALĮ        

Dalyviai gali registruoti į „Rally Elektrėnai“ pildydami elektroninę registracijos formą, kurią galima 

pasiekti per www.autorally.lt. Atitinkamai, dalyvis gali siųsti pilnai užpildytą registracijos formą el 

paštu: info@rallyelektrenai.lt. 

http://www.autorally.lt/
mailto:info@rallyelektrenai.lt


  
 

Registracija skaitoma kaip užbaigta pilnai sumokėjus startinį mokestį.   

GRIČIO APRIBOJIMAI         

Registracija susipažinimui su trasa vyks tuo pat metu, kaip ir administracinė komisija, toje 

pačioje vietoje, liepos 12-ą dieną, penktadienį.   

Nacionaliniai greičio apribojimai:  

Miestas/ miestelis:  50 km/h  

Už miesto ribų:   

Žvyriniuose keliuose:  70 km/h  

Asfaltiniuose keliuose:   90 km/h  

Greiteliuose:    120 km/h  

Autostradose:    130 km/h  

 

SKUBIOS PAGALBOS KONTAKTAI       

Bendrasis skubios pagalbos telefono numeris: 112 

Greitosios medicinos pagalbos telefono numeris: 033;  

Artimiausios medicinos įstaigos:   

Elektrėnų ligoninė, Taikos g. 8, LT-26115, Elektrėnai, +370 528 39297;  

Kaišiadorių ligoninė (apie 21 km nuo Elektrėnų), Beržyno g. 27, LT56172, Kaišiadorys. 

 

 

 

 

 

 



  
 

APGYVENDINIMAS IR REKOMENDACIJOS      

 

✓ “TonyResort”,: Anupriškės, Anupriškių g. 2, Trakų rajonas, LT – 21100, Lietuva; Tel.: +370 

611 44445 Tel.: +370 700 39890; El.paštas: hotel@tonyresort.lt; www.tonyresort.lt  

✓ “Perkūnkiemis“ – Restoranas ir viešbutis. Draugystės g. 5, Elektrėnai, Daugiau 

informacijos:(370) 687 72 401, savininkas Dainius Kubilius; el.paštas: 

info@perkunkiemisplius.lt.  

✓ “Kartenis” Viešbutis. Rungos g. 16, Elektrėnai, LT-26109, Kontaktinis tel.nr.: (370) 610 65 

773, el.paštas: mbkartenis@gmail.com.  

✓ “Deimantas” svečių namai. Užkryžių kaimas, 21343 Elektrėnų sav., kontaktinis telefono 

numeris: (370) 682 40247; 

✓ MINHOTEL, UAB “MINRATA” viešbutis, Draugystės g. 5, LT-26111 Elektrėnai; kontaktinis 

tel. nr.: (370) 652 81743 (Lt, Eng), (370) 614 87237 (Lt, Ru), el.paštas: minrata@gmail.com.  

✓ “VIEVIJA“ viešbutis, Bažnyčios g. 4a, Vievis, kontaktinis tel.nr.: (370) 5 243 7788; (370) 685 

10592; el.paštas: info@vievija.lt  

✓ Vila “Dabintos slėnis“, Prūsiškės (Semeliškių sen.,Elektrėnai reg.) Vilų, namelių nuoma 100 

metrų nuo ralio trasos. Kontaktinis tel. nr.: +37061488202 .  

✓ Vila “Ekovilis”. Belezų km. 9, Pastrėvio region., Elektrėnų sav., kontaktinis tel. nr. +370 615 

91917, +370 652 49148; www.ekovilis.lt. 

✓ Namų kompleksas “Roko sodyba”. Stasiūnų kaimas, Žiežmariai, LT56137, Kaišiadorių 

rajonas. +370 620 22288 www.rokosodyba.lt. 

✓ Vila “Akmendvaris”. Klevinės km., Trakų rajonas. Kontaktinis tel.nr. +370 698 22003, +370 

614 01439, el.paštas: info@akmendvaris.lt, www.akmendvaris.lt. 

✓ Vila “Dalios sodyba”. Parko g. 20, Stasiūnai, Žiežmariai, Kaišiadorių raj., LT56137. 

Kontakitinis tel.nr. +370 682 59540, +370 687 15256; el.paštas: info@daliossodyba.lt, 

www.daliossodyba.lt.  

 

http://www.tonyresort.lt/
mailto:info@perkunkiemisplius.lt
mailto:mbkartenis@gmail.com
mailto:minrata@gmail.com
mailto:info@vievija.lt
http://www.ekovilis.lt/
http://www.rokosodyba.lt/
http://www.akmendvaris.lt/
http://www.daliossodyba.lt/


  
 

✓ Vila “Beržuolis”. Semeliškių kaimas, Elektrėnų rajonas. Kontaktinis tel.nr.: +370 682 69571; 

berzuolis@gmail.com, www.berzuolis.lt.  

 

MAITINIMO ĮSTAIGOS, RESTORANAI IR KAVINĖS      

 

✓ Restoranas „Perkūnkiemis”. Draugystės g. 5, Elektrėnai; +370 68772401, 

www.perkunkiemisplius.lt  

✓ Kavinė „Sėkmės užeiga”, Vilniaus g. 53, Vievis, Elektrėnų sav., +370 528 26164  

✓ Kavinė „Trolių pica”, Rungos g. 10, Elektrėnai, darbo valandos: 11:00— 23:00, +370 630 

88811, www.troliupica.lt  

✓ Kavinė „Astra”, Šviesos g. 22, Elektrėnai, +370 656 12239. 

✓ „Can Can Pizza“, Rungos g. 4, Elektrėnai, +370 659 78569.  

✓ Kavinė „Centro picerija”, Draugystės g. 13, Elektrėnai, +370 528 39997  

✓ Kavinė „Gardu”, Dubijos g. 8, Elektrėnai, +370 672 33901  

✓ „Grill Bar“, Bažnyčios g. 31, Kietaviškės, Elektrėnų sav., +370 528 50096  

✓ Bistro “Livi”, Elektrinės g. 8, Elektrėnai, +370 688 878743  

✓ Kavinė „Šaltinėlis”, Alinkos g. 77, Elektrėnai, +370 642 11155 

 

 

http://www.perkunkiemisplius.lt/
http://www.troliupica.lt/


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKI SUSITIKIMO RALYJE! 
WWW.RALLYELEKTRENAI.LT 

 

http://www.rallyelektrenai.lt/

