ROTAX MAX CHALLENGE
Sportinis Reglamentas 2018
1.

Bendri nuostatai
RLC pripažįstama CIK-FIA pagal 2003 m. Rugsėjo 16 d. "Kartingo atpažinimo taisykles".
Tik įgaliotas "ROTAX" platintojas turi išimtinę teisę organizuoti nacionalinį ir regioninį "ROTAX
MAX CALLENGE" renginį.

2.1. Klasės
Micro Max, Junior Max ir DD2.
Dviems klasės yra draudžiama varžytis tarpusavyje per tas pačias lentynes, nebent tų klasių dalyvių
amžius yra gretimas (Micro/Mini, Mini/Junior, Junior/Max ar Max/DD2).
2.2. RLČ kalendorius ir renginių datos
RLC renginiai:
1) 2018 05 19 – Smalininkai
2) 2018 06 30 – Aukštadvaris
3) 2018 08 11 – Vilnius
4) 2018 09 15 – Elektrėnai
3.

Reglamentas
3.1 Leistinos licencijos
Visoms RLČ klasėms galima turėti C,B kategorijos tarptautinę licenciją arba Nacionalinę Kartingo
(angl. National Kart) licenciją išduota bet kurioje valstybėje.
3.1.1 RMCGF šalies atstovybė
Kiekvienas "ROTAX MAX GRAND FINALS" (RMCGF) dalyvis atstovauja tam tikrą
šalį, kurios ASN išdavė jam licenciją, neatsižvelgiant į tai, kokia dalyvio pilietybė ar
kurioje šalyje jis buvo kvalifikuotas.
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3.2 Amžiaus apribojimas
ROTAX Junior Max:
Norint dalyvauti nacionaliniuose renginiuose šioje klasėje asmeniui turi būti sukakę 12 metų iki
lenktynių. Jo/jos 12-as gimtadienis turėtų būti po 31.12.2018.
ROTAX Rotax DD2:
Norint dalyvauti nacionaliniuose renginiuose šioje klasėje asmens 14-as gimtadienis turėtų būti
prieš 31.12.2018.
3.3.2. Lenktynių renginys
Kiekvienas RLČ lenktynės sudarytos iš nekvalifikacinių važiavimų, kvalifikacinių važiavimų,
pusfinalio ir finalo.
 Finišavimo taškai yra skaičiuojami pagal Lietuvos kartingo čempionato skaičiavimą.
 ROTAX Junior Max ir DD2 klasėms dalyvaujant RLČ trasa ir trukmė yra nustatomi pagal LKČ
reglamentą.
3.3.3. Bendras rezultatas
Jeigu 2 dalyviai užbaigia sezoną vienodu rezultatu, aukštesnė vieta čempionate atiteks:
- tam, kuris turi daugiau pirmųjų vietų iš finalinių važiavimų;
- jeigu pirmųjų vietų iš finalinių važiavimų skaičius yra vienodas – bus atsižvelgta į antrųjų vietų
skaičių ir t.t. iki kol neatsiras nugalėtojas;
- jeigu nepavyksta pateikti rezultatų remiantis šia procedura, BRP-ROTAX įsipareigoja
nominuoti laimėtoja, atsižvelgiant į kriterijus, kurie yra validūs jų nuožiūra.
3.3.4. Taškų išskaičiavimas
Jeigu finale arba pusfinalyje dalyvio rezultatai buvo atšaukti dėl netinkamo elgesio ar sukčiavimo
(DQ), tada šio važiavimo rezutatai nebus priskaičiuoti.
3.3.5. Apdovanojimai ir RMCGF bilietai
-

Rotax Junior klasės nugalėtojos laimi bilietą į RMCGF 2018
Rotax DD-2 klasės nugalėtojos laimi bilietą į RMCGF 2018.
Trys prizinės vetos bus apdovanotos kiekvienoje klasėje.

Jeigu dėl tam tikrų priežasčių, nugalėtojas negali dalyvauti RMCGF 2018 – atrinktas bus kitas
geriausias vairuotojas.
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3.3.6. Registracija į RMCGF
Vairuotojas privalo pateikti visus reikiamus duomenis, dokumentus ir portretinę nuotrauką iki
2018 m. Spalio 24 d. 10 val. Po šios datos, už bet kokią neužbaigtą, pavėluotą ar grąžintą
registraciją, bus skirta 500 EUR bauda, neatsižvelgiant į priežastį.
Reklama ant kartingų

3.4.

Remėjų lipdukų, kuriuos pristato varžybų organizatorius, klijavimas ant kartingo yra neprivalomas.
Nacionalinis orgnizatorius gali paskelbti juos kaip privalomus, jeigu mainais už reklamą pasiūlo
atitinkamą kompensaciją. Šis aspektas turi būti tiksliai apibrėžtas Nacionalinio Sportinio Reglamento
prieduose.

Vairuotojų elgesio kodeksas

















Visi dalyviai privalo laikytis taisyklių ir gerbti lenktynių organizatorius bei jų sprendimus.
Visi dalyviai turi gerbti savo kolegų dalyvių teises, orumą ir vertę, nepriklausomai nuo lyties,
sugebėjimų, fizinės išvaizdos, kultūrinės kilmės ar religijos.
Visi dalyviai privalo prisiimti atsakomybę už savo veiksmus
Prieš dalyvaujant mokymuose, bandymuose ar lenktynėse visi dalyviai privalo užtikrinti, kad jų
įranga yra saugi ir tinkama lenktynėms. Naudojami gali būti tik patvirtinti lenktynių drabužiai
(pvz., šalmas, pirštinės, lenktynių batai ir kostiumas).
Įvertinti įgūdžių lygį prieš jo konkurentus ir prisiimti atsakomybę už riziką, susijusią su
mokymu, testavimu ir lenktynėmis, yra pačio dalyvio atsakomybė. Pažymima, kad reikalingas
pagrindinis kompetencijos lygis.
Prieš bet kokį dalyvavimą mokymuose, testavimuose ar lenktynėse, dalyvis privalo paskelbti
apie bet kokią būtiną medicininę būklę ar vaistus, kurie gali būti svarbūs įvykus avarijai.
Dalyviai privalo elgtis mandagiai ir pagarbiai kitų atžvilgiu. Bet kokie ginčai ar problemos,
kurios gali kilti renginio metu, turi būti sprendžiamos pagarbiai.
Vaikų saugumas sporte yra prioritetinis ir tą privalo užtikrinti patys dalyviai.
Siekiant nesusipratimo prevencijos, dalyvio atsakomybė yra perskaityti ir užtikrinti, kad suprato
renginio taisykles, reglamentacijas ir sąlygas iki lenktynių pradžios.
Visi dalyviai privalo gerbti aplinką ir aplinkinius gyventojus. Dalyvių atsakomybė yra užtikrinti,
kad bus imtasi atitinkamų veiksmų ir priemonių siekiant sumažinti pernelyg didelį triukšmą ir
taršą.
Lenktynių ir treniruočių metu alkoholis ir kitos narkotinės medžiagos yra griežtai draudžiamos
vartoti. Pažeidėjai bus pašalinti iš renginio ir susidurs su kitais drausminiais veiksmais.
Bet kokie užgauliojantys komentarai tarp komandų, konkurentų, organizatorių ar kitų su
ROTAX susijusių žmonių, socialiniuose tinkluose
Any abusive comments on social media (Facebook, Twitter etc.) between teams, competitors,
officials, organizers, or any person associated with ROTAX, will be held responsible and liable
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for their actions.
Dalyvavimas apdovanojimų ceremonijoje yra privalomas vairuotojams, užėmusiems prizinę
vietą. Vairuotojai privalo dėvėti lenktyninį kostiumą apdovanojimų ceremonijos metu. Bauda už
nedalyvavimo apdovanojimų ceremonijoje ar dalyvaujant be lenktynių kostiumo – 100 eurų.
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