Parodomųjų bekelės varžybų "Bekelės Žiedas" I-asis etapas
gegužės 13d. Ukmergė

Taisyklės
Dalyviai.
Enduro ir keturračiai (Utility) motociklai, visureigiai "monstrai" (TR3 ir "Open+" klasės
džipai). Bus vedama individuali įskaita.
Vieta.
Ukmergė. Versmės trasa.
Koordinatės: 55.322843, 24.873678 (WGS)
Nuoroda:
http://maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=555446;6132293;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5
%A1kas;&xy=555419,6132194&z=2000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra

Trasa.
Uždaro tipo trasa su įvairiomis kliūtimis: stačiomis įkalnėmis ir nuokalnėmis, aštriais
posūkiais, kanalais su vandeniu.
Gruntas.
Smėlis, žvyras, akmenys, saikingas purvas, vanduo.
Užduotys.
Du važiavimai kiekvienai klasei po 1h
Apsaugos Enduro ir ATV Utility klasėms.
Privalomos galvos, kūno ir kojų apsaugos.
Programa.
8.45 Dalyvių registracija
9.30 Bryfingas (dalyvių ir organizatorių susirinkimas)
10.45 Važiavimų pradžia
16.00 Važiavimų pabaiga
16.30 Rezultatų paskelbimas
17.00 Apdovanojimai
Starto tvarka.
Pirmo eilės tvarka pagal paraiškų gavimo laiką: ankščiau startuos tie, kurie paraišką pateiks
ankščiau.

Intervalą tarp startuojančių, organizatoriai paskelbs bryfingo metu.
Rezultatai.
Rezultatai skaičiuojai kiekvienoje klasėje atskirai.
Aukščiausią vietą užmima tas dalyvis, kuris per duotą laiko limitą apvažiuos daugiau ratų. Už
iškovotą vietą dalyviui skiriami taškai: pirmajam 100, paskutiniam - 10.
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 juos įveikė greičiau, jeigu ir tuo atveju rezultatas vienodas,
tuomet dalyviai užimą vienodą vietą ir gauna tuos pačius taškus, skirtus tai vietai.
Paraiškos
Paraiškų priėmimo pradžia 2017m. balandžio 14d.
Paraiškų priėmimo pabaiga 2017m. gegužės 8d.
Startinis mokestis.
Enduro ir ATV utility klasė
nuo 2017 m. balandžio 14 d. iki 2017 m. balandžio 30 d.
nuo 2017m. gegužės 1 d. iki 2017m. gegužės 8 d.
registruojantis varžybų dieną

40€
50€
100€

Visureigiai "Monstrai"
nuo 2017 m. balandžio 14 d. iki 2017 m. balandžio 30 d.
nuo 2017m. gegužės 1 d. iki 2017m. gegužės 8 d.
registruojantis varžybų dieną

70€
80€
160€

Startinio mokesčio dydis priklausys nuo paraiškos gavimo datos.

Startinį mokestį galima mokėti registracijos metu arba pavedimu:
SWEDBANK AB
Atsiskaitomoji sąskaita LT497300010089400194
Įmonės kodas 300105552
Viešoji įstaiga "Bekelės fiesta"
Mokėjimo paskirtis Varžybų “Bekelės žiedas” startinis mokestis

Visa informacija apie varžybas skelbiama svetainėje www.4x4sport.lt
Klauskite +37069811001 Gediminas
Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti programą, prieš tai informavus užsiregistravusius
dalyvius.

