
 

 

 

2017m. Enduro ištvermės varžybų serija "Bekelės žiedas" 

III-asis etapas 

Taisyklės 

Bendra informacija 
Vieta 
Pabradės Poligonas. 
Koordinatės: 55.070586, 25.84608 (WGS) 
Nuoroda: 
http://maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=617891;6105429;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1ka
s;&xy=617878,6105413&z=1000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra 
 

Trasa 
~ 25km ilgio žiedas. 
 
Gruntas 
Smėlis vietomis gilus, miško keliukai. 
 
Užduotys 
Du važiavimai po du ratus. Antras važiavimas į priešingą pusę. Maršrutas dalyviams bus pateiktas 
*gpx formatu (*track ir *wpt). Dalyviai privlo turėti laidą informacijos nukrovimui iš GPS 
navigatorių. 
Kiekvieno važiavimo laiko norma 90min. 
 
Apsaugos  
Privalomos galvos, kūno ir kojų apsaugos. 
 
Starto tvarka. 
Pirmo važiavimo eilės tvarka pagal paraiškų gavimo laiką: ankščiau startuos tas, kuris paraišką 
atsiųs ankščiau. Antro važiavimo starto eilės tvarka pagal pirmo važiavimo preliminarius 
rezultatus: pirmas startuoja geriausią rezultatą parodęs pilotas.  
Intervalą tarp startuojančių, organizatoriai paskelbs bryfingo metu. 
 

http://maps.lt/map/default.aspx?lang=lt%23obj=617891;6105429;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=617878,6105413&z=1000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra
http://maps.lt/map/default.aspx?lang=lt%23obj=617891;6105429;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=617878,6105413&z=1000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra


 

 

Trasos įveikimas. 
Dalyvis pagal jam duotą organizatorių maršrutą (track'ą) ir kelio taškus (KT) važiuoja du ratus. 
Pro kelio tašką dalyvis privalo pravažiuoti ne mažesniu kaip 20m. spinduliu. Jeigu dalyvis 
pravažiuoja didesniu atstumu, jam šis taškas neįskaitomas ir jam skiriama 5 min. bauda, kuri yra 
pridedama prie to važiavimo, kuriame dalyvis suklydo,  rezultato. 
 
Rezultatai. 
Aukščiausią vietą užmima tas dalyvis, kuris per duotą laiko limitą greičiausiai pravažiavo maršrutą. 
Pagal užimtą vietą dalyviui skiraimi taškai, kaip nurodyta lentelėje. Taškai skiriami tik 15 geriausiai 
pasirodžiusiems dalyviams. 
 

Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Taškai 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Abiejų važiavimų taškai sumuojami. Daugiausiai taškų surinkęs dalyvis užima pirmąją vietą. 
Jeigu keli ar daugiau dalyvių surenka vienodą taškų skaičių per abu važiavimus tai aukštesnę vietą 
užima tas dalyvis, kuris geriau pasirodė antrame važiavime pretenduojančio į tą pačią vietą dalyvio 
atžvilgiu. 
 
Programa. 
10.00 Dalyvių registracija 
10.30 Bryfingas (dalyvių ir organizatorių susirinkimas) 
11.00 Pirmas važiavimas 
13.00 Antras važiavimas 
15.00 Rezultatų paskelbimas 
15.30 Apdovanojimai 
 
Paraiškos  
Paraiškų priėmimo pradžia 2017m. rugpjūčio 14d. 
Paraiškų priėmimo pabaiga 2017m. rugsėjo 13d. 
 
Startinis mokestis. 
Startinis mokestis 30€, registruojantis varžybų dieną 50€. 
Startinis mokestis mokamas registracijos metu. 
 

 
Visa informacija apie varžybas skelbiama svetainėje www.4x4sport.lt ir www.4x4perimetras.lt 
Klauskite +370 698 11001 Gediminas 
Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti programą, prieš tai informavus užsiregistravusius dalyvius. 
 
 

 


