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  II. RALIO PRISTATYMAS 
Šiemet Lietuvos mini ralio čempionatas bus įdomus tuo, kad visos varžybos vyks ant žvyro dangos. 
Taigi, viskas kaip greičiausiuose raliuose, tik distancija gerokai trumpesnė. Be to, daugelį turėtų 
sudominti ir dar vienas siurprizas – du nauji etapai Žemaitijoje. Pirmasis iš jų ir vyks gegužės 15 
dieną Vaiguvos miestelyje, dar XIV amžiuje įsikūrusiame šalia Kelmės – Užvenčio kelio. 
 

    
 

 
Beje, tai bus pirmosios šio sezono oficialios ralio varžybos Lietuvoje, todėl tikimasi sulaukti ne tik 
gausaus mini ralio čempionato dalyvių skaičiaus, bet ir svečių teisėmis dalyvaujančių ekipažų. Šias 
ralio varžybas organizuoja MMT (Motorsport Marshals Team) jungtinė komanda, vienijanti Šiaulių, 
Jurbarko ir Vaiguvos automobilių sporto entuziastus, todėl neatsitiktinai šiam etapui pasirinktos 
Vaiguvos apylinkių trasos. Tradicinio „Rally Žemaitija“ dalyviams ir žiūrovams šio regiono greičio 
ruožai, be abejo, yra puikiai žinomi, tačiau mini ralio čempionato ekipažams tai bus tikrai įdomi 
naujiena.Dėl „MMT Taurė – 2021” trofėjų šiemet bus varžomasi net aštuoniose LMRČ įskaitose, bei 
jungtinėje „svečių“ įskaitoje. Ralio geografija parinkta labai kompaktiška, tad dalyviams nereikės toli 
važinėti, o žiūrovai irgi ras vietas, kuriose bus patogu ir įdomu stebėti varžybas. Visiems ekipažams 
teks įveikti keturis skirtingus greičio ruožus po du kartus, kurių bendras ilgis virš 25 km, o visos ralio 
trasos ilgis – beveik 105 km. 
 

Varžybų formatas – vienos dienos. Pirmoji dienos dalis skirta dalyvių administracinei komisijai, 
automobilių techniniam patikrinimui ir sportininkų susipažinimui su varžybų trasa. Ralio štabas įsikurs 
Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos patalpose, o gana erdvus serviso parkas numatytas 
tradicinėje seniau vykdytų greituminio slalomo varžybų vietoje – buvusiame Visgirdų aerodrome, už 3 
km nuo Vaiguvos. Antrąją, sportinę ralio dienos dalį,  ekipažai pradės 12:30 val. prie ralio štabo ir iki 
pertraukos turės įveikti du pasikartojančius greičio ruožus. Po šių keturių greituminių rungčių 
sportininkai apsilankys serviso parke, kur turės lygiai valandą laiko savo automobilių remontui. Po to 
laukia kova dar dviejose besikartojančiose greituminėse atkarpose, o 18:30 val. ant finišo podiumo 
Vaiguvoje jau turėtų pasirodyti pirmieji ralio dalyvių automobiliai. Maždaug po valandos čia išvysime 
ir paskutinius sėkmingai pasiekusius finišą ekipažus, o apie 21:00 val. prasidės ralio nugalėtojų ir 
prizininkų apdovanojimai.  
 

Dėl didžiulę sumaištį ir pasaulinę pandemiją sukėlusio COVID-19 viruso teks laikytis tam tikrų 
apribojimų, todėl organizatoriai priėmė sprendimą neįrenginėti specialių zonų žiūrovams. Jei situacija 
pagerės, ir leis tuo metu galiojantys vyriausybės sprendimai, ralio išvakarėse bus pateiktos 
rekomendacijos, kada ir kur patogiausia privažiuoti prie įdomiausių greičio ruožų vietų. 
 

DĖMESIO! Visi dalyvių dokumentai, reikalingi administraciniam patikrinimui, turi būti siunčiami tik 
elektroniniu būdu. Sportininkai (kai nesportuoja), teisėjai, ir vsi kiti asmenys varžybų metu PRIVALO 
dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas 
priemones, kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną), nesiburti į didesnes, nei 2 
asmenų grupes, ir privalo laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ir (ar) jų grupių. 
Sportininkai ir visi kiti kiti asmenys turi vengti tiesioginio fizinio kontakto, išskyrus atvejus, kai dėl su 
saugumu susijusių priežasčių reikia suteikti pagalbą. Sportininkai ir juos lydintys asmenys privalo 
laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 
valstybės operacijų vadovo sprendimų  „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų 
organizavimo būtinų sąlygų“ (2020 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. V-2932) ir tuo laikotarpiu 
galiojančių pakeitimų. 
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III.  INFORMACIJA APIE TRASĄ 
 

GR 1/3 –  naujas greičio ruožas, ilgis 2,45 km, starto vieta – žvyras, dvi greičio gesinimo zonos. 
GR 2/4 – sutrumpintas tradicinis “Rally Žemaitija” greičio ruožas, ilgis 3,85 km, starto vieta – žvyras, 
trys greičio gesinimo zonos. 
GR 5/7 – naujas greičio ruožas, ilgis 2,50 km, starto vieta - žvyras, dvi greičio gesinimo zonos. 
GR 6/8 –  ankstesnių metų “Rally Žemaitija” greičio ruožas, ilgis 3,75 km, starto vieta – žvyras, trys 
greičio gesinimo zonos. 
 

 ORGANIZATORIAUS IR OFICIALIŲ ASMENŲ KONTAKTAI 
 

Organizatorius: Jurbarko autoklubas, direktorius Arturas Gailius   
Adresas:  Ugniagesių g. 10, Jurbarkas 
Kontaktai:  Tel.: +370 655 72900 
El. paštas:   arturas@gailius.eu  
Interneto svetainė:  www.raceonline.lt 
 

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai 

Org. komiteto pirmininkas Edgaras Kvietkauskas 8 672 93538,   infoedga@gmail.com 

Varžybų vadovas Edvinas Vašteris 8 612 50791,  edvinas.rally@gmail.com 

Vyr. sekretorė Reneta Breivienė 8 618 76683,   renetabr@gmail.com 

Tech. komisijos pirmininkas Ligitas Butkus 8 6 36 54632,  l.butkus.l@gmail.com 
 

V. SVARBIOS DATOS IKI RALIO  
 

Įvykis Data Laikas Vieta 

Papildomų nuostatų paskelbimas 2021-04-16 
penktadienis 15:00 www.raceonline.lt;  www.lasf.lt 

Paraiškų priėmimo pradžia 2021-04-16 
penktadienis 15:00 www.raceonline.lt 

el. paraiškos forma Administracinės/ techninės komisijų 
laikų rezervavimo pradžia 
Pateikusių paraiškas dalyvių sąrašo 
publikavimas 

2021-04-16 
penktadienis 17:00 www.raceonline.lt 

Komandinių paraiškų priėmimo pradžia 2021-04-16 
penktadienis 15:00 www.raceonline.lt 

el. paraiškos forma 
Paraiškų priėmimo pabaiga 2021-05-03 

pirmadienis 
17:00 

 
www.raceonline.lt 
el. paraiškos forma Administracinės/ techninės komisijų 

laikų rezervavimo pabaiga 

Preliminarios starto tvarkos paskelbimas 2021-05-05 
trečiadienis 15:00 www.raceonline.lt; www.lasf.lt 

Paraiškų su padidintu starto mokesčiu 
priėmimo pabaiga 

2021-05-07 
penktadienis 17:00 www.raceonline.lt 

el. paraiškos forma 
 

VI. RALIO DIENOS PROGRAMA 
 

2021-05-15 (Šeštadienis) Vieta 

7:00 – 9:00 Administracinė komisija,  
kelio knygų išdavimas 

Vaiguvos V.Šimkaus pagrindinė mokykla, 
Alyvų g.6, Vaiguva,GPS: 55.6992, 22.7558 

7:15 – 11:15 Susipažinimas su trasa  Trasa, laikantis grafiko reikalavimų 

mailto:arturas@gailius.eu
http://www.raceonline.lt
mailto:infoedga@gmail.com
mailto:edvinas.rally@gmail.com
mailto:renetabr@gmail.com
mailto:l.butkus.l@gmail.com
http://www.raceonline.lt
http://www.lasf.lt
http://www.raceonline.lt
http://www.raceonline.lt
http://www.raceonline.lt
http://www.raceonline.lt
http://www.raceonline.lt
http://www.lasf.lt
http://www.raceonline.lt
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7:15 – 11:15 Techninė komisija:  Vaiguvos seniūnija, Alyvų g. 10, Vaiguva,  
GPS: 55.6999, 22.7552 

7:30 Atidaroma serviso zona Visgirdų aerodromas, Kelmės raj. 
Įvažiavimo GPS: 55.6844, 22.7174  

11:15 Komandinių paraiškų priėmimo pabaiga  Vaiguvos V.Šimkaus pagrindinė mokykla, 
Alyvų g.6, Vaiguva,GPS: 55.6992, 22.7558 11:30 1-as SKK posėdis 

12:00 Starto tvarkos paskelbimas Vaiguvos V.Šimkaus pagrindinė mokykla, 
Alyvų g.6, Vaiguva ir www.raceonline.lt 

12:30 Ralio startas LK0 Prie ralio štabo, Alyvų g. 6, Vaiguva  
GPS: 55.6998, 22.7559  18:30 Ralio finišas LK8A 

20:10 Preliminarių rezultatų paskelbimas  Vaiguvos V.Šimkaus pagrindinė mokykla, 
Alyvų g.6, Vaiguva ir www.raceonline.lt 20:50 Oficialių rezultatų paskelbimas 

21:00 Apdovanojimai Prie ralio štabo, Alyvų g. 6, Vaiguva  
GPS: 55.6998, 22.7559  

  
 VII. INFRASTRUKTŪRA 
 

Struktūriniai 
elementai Vieta Aprašymas Maistas WC 

Ralio štabas 
Vaiguvos  pagrindinė mokykla, 

Alyvų g. 6, Vaiguva 
GPS: 55.6992, 22.7558 

Atskiros patalpos: 
Ralio valdymo centras, 

Komisarai, Sekretoriatas  
    

Serviso parkas, 
nusikrovimo vieta 

Visgirdų aerodromas, Kelmės raj.  
Įvažiavimo GPS 55.6844, 22.7174 

Bendras plotas 6850 m2.  
Plotis 15 m, ilgis 390 m     

Techninė komisija  Vaiguvos seniūnija, Alyvų g. 10, 
Vaiguva, GPS: 55.6999, 22.7552 

Aikštės plotas 300 m2   
Plotis 15 m, ilgis 20 m     

Uždaras parkas  
po finišo Šalia ralio štabo Bendras plotas 1260 m2  

Plotis 7 m, ilgis 180 m     

Kuro zona Už išvažiavimo iš serviso zonos, 
Visgirdų aerodromas, Kelmės raj. 

Bendras plotas 140 m2  
Plotis 7 m, ilgis 20 m   

Apdovanojimų 
ceremonija  

Prie ralio štabo, Alyvų g.6, 
Vaiguva, GPS: 55.6998, 22.7559      Ralio finišo vietoje     

 
 VIII. DALYVIAI, PARAIŠKOS, ĮSKAITOS 

 
Ralio “MMT Taurė 2021” varžybose gali dalyvauti asmenys, turintys galiojančias LASF išduotas metines 
M ar aukštesnės kategorijos vairuotojo licencijas arba kitos šalies ASF vairuotojo licencijas, kurios galioja 
„C” lygos ralio varžyboms. Pirmojo vairuotojo pareigose gali dalyvauti asmenys nuo 16 metų, II-ojo 
vairuotojo pareigose gali dalyvauti asmenys nuo 12 metų. Uždarose trasose esančiose rungtyse automobilį 
gali vairuoti tik pirmasis vairuotojas. Viešuose keliuose, atviruose bendram eismui, ekipažo narys, 
vairuojantis automobilį, privalo turėti galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.  
Pildoma elektroninė paraiškos forma, publikuojama www.raceonline.lt. Paraiška laikoma priimta, kai 
sumokamas starto mokestis, ir gaunamas organizatoriaus patvirtinimas.  
 

LMRČ I etapo įskaitose leidžiama dalyvauti automobiliais, atitinkančiais 2021 m. LMRČ Reglamento 4.1 
str. reikalavimus. Automobiliai bus skirstomi į įskaitas pagal 2021 m. LMRČ Reglamento 5.1.1 str.  
 

Svečių įskaitoje galima dalyvauti visais, aukščiau paminėtais, ir kitais automobiliais, atitinkančiais FIA 
TSK „J“ priedo 2021 metų saugos reikalavimus. Automobiliai į klases neskirstomi. 
 

Maksimalus dalyvių skaičius - 80 ekipažų. Pirmumo teisė bus teikiama LMRČ I etape dalyvaujantiems 
ekipažams, laiku pateikusiems paraiškas ir sumokėjusiems starto mokestį.  

http://www.raceonline.lt
http://www.raceonline.lt
http://www.raceonline.lt
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 IX. STARTO MOKESČIAI 
 

Startiniai mokesčiai Sumokant iki nuostatuose nurodyto termino 
Ekipažo mokestis (visos įskaitos) 150 Eur 
LMRČ komandinė įskaita 25 Eur 

 

Po papildomuose nuostatuose nurodyto termino visi mokesčiai bus didinami 50%.  
 

 X. SERVISAS 
 

Vieta: Visgirdų aerodromas, Kelmės raj., 3 km nuo Vaiguvos.  Įvažiavimo GPS: 55.6844, 22.7174.  
Atidaromas: 2021-05-15 (šeštadienis)     Laikas:  7:30 val. 
Uždaromas: 2021-05-15 (šeštadienis)    Laikas: 21:00 val. 
Paviršiaus danga – asfaltas. Plotas, skiriamas ekipažui: 54 m2 (6x9 m).  
Serviso reikalavimai. Ralio metu sportinių automobilių servisas leidžiamas tik serviso zonoje, laikantis 
„T-2021“ 48-50 str.   reikalavimų. Į serviso zoną bus įleidžiamas tik vienas ekipažą aptarnaujantis 
serviso automobilis. Susipažinimo ir komandų atstovų automobiliai į serviso parką neįleidžiami. 
Priekabas parkuoti tik Organizatoriaus nurodytose vietose. Serviso parke draudžiama plauti automobilių 
dalių ir agregatus, naudojančius technines alyvas (variklius, pavarų dėžes, reduktorius ir pan.) Kuro 
papildymas leidžiamas nurodytoje kuro užpylimo  zonoje, laikantis „T-2021“ 58.1-58.2 str.  reikalavimų. 
Kuro užpylimo zonoje būtina turėti talpas išsiliejusiems degalams surinkti.  

 

 XI. PADANGOS IR KURAS 
 

Susipažinimo su trasa metu leidžiama naudoti tik ES sertifikuotas, važiavimui viešaisiais keliais vasaros 
sezono metu skirtas padangas, atitinkančias LR KET reikalavimus, ir turinčias ES standartą atitinkančius 
žymėjimus (ženkliukas „E“ su homologacijos šalies kodu, pvz; E2, E4 ir t.t.). Varžybų metu leidžiama 
naudoti plačios serijinės gamybos padangas, atitinkančias LR KET reikalavimus, ir turinčias ES standartą 
atitinkančius E- arba DOT-  žymėjimus. Leidžiama naudoti restauruotas padangas ir be ES standartą 
atitinkančio žymėjimo, tačiau draudžiama naudoti sportinio (žvyrinio) tipo restauruotas padangas, net ir 
turinčias ES standartą atitinkančius žymėjimus. Draudžiama naudoti SLIK tipo padangas (specialiai 
lenktynėms skirtas padangas su protektoriumi ar be jo) ir kitas automobilių lenktynėms skirtas padangas     
(su žyme „for competition use/purposes only“). Draudžiamas bet koks padangos modifikavimas 
mechaniniu ar cheminiu būdu.  
Leidžiama naudoti komercinį mažmeninėje prekyboje parduodamą E85 kurą (bioetanolį). Automobiliai, 
naudojantys E85 kurą (bioetanolį), turi būti pažymėti 160x120 mm lipdukais, kuriuose mėlyname fone 
būtų baltas užrašas E85. Lipdukai turi būti klijuojami virš galinių rato arkų abiejose automobilio pusėse. 

 
 XII. SUSIPAŽINIMAS SU TRASA 

 
Susipažinimas su trasa leidžiamas 2021-05-15 (šeštadienis) nuo 7:15 iki 11:15 val., laikantis papildomų 
nuostatų priede nurodyto grafiko reikalavimų. Susipažinimo automobiliai turi atitikti  T-2021 25.1 str. 
reikalavimus. Visas greitumines rungtis leidžiama pravažiuoti ne daugiau kaip po 2 kartus. Pasikartojančios 
rungtys skaitomos kaip vienas greičio ruožas. Susipažinimo su trasa metu privaloma laikytis 2021 m. 
Lietuvos automobilių ralių taisyklių, LMRČ reglamento bei jo priedų ir Lietuvos Respublikos KET 
reikalavimų. Kelio atkarpose, kuriose bus vykdomi greičio ruožai, griežtai draudžiamas priešpriešinis 
ekipažų judėjimas. Leistinas važiavimo greitis gali būti sumažintas organizatoriaus trasoje pastatytais 
ženklais, kurie bus pažymėti ir kelio knygoje. Antiradarų ir radarų detektorių naudojimas yra draudžiamas. 

 

XII. INFORMACIJA ŽINIASKLAIDAI 
 

Media atstovų akreditacija vyks 2021-05-15 (šeštadienis) nuo 10:00 iki 11:30 val. 
Vieta:   Vaiguvos V.Šimkaus pagrindinė mokykla, Alyvų g.6, Vaiguva,GPS: 55.6318, 22.9359 
Atsakingas asmuo: Goda Andrulytė, mob.tel. 8 678 14403.  
Akreditacija bus suteikiama tik pateikusiems išankstines el. akreditacijos formas media atstovams. 
Užpildytą išankstinę akreditavimo paraišką (šio Gido priedas nr.6) ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų 
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(ne mažesnei kaip 1500 Eur sumai) poliso kopiją būtina pateikti iki 2021-05-10 d. (pirmadienis) 17:00.  
el.paštu info@raceonline.lt. Originali pasirašyta akreditacijos paraiška privalo būti pateikta ralio štabe 
akreditacijos metu.  
 

Akredituotiems MEDIA atstovams bus išduodami lipdukai ant automobilio ir suteikiama visa pradinė  
informacija apie ralį. Akredituoti asmenys ralio metu gali stebėti, filmuoti, fotografuoti, tačiau jie privalo 
laikytis saugumo reikalavimų, nurodytų šio Gido priede nr.7, vykdyti visus teisėtus oficialių asmenų, 
teisėjų ir apsaugos pareigūnų nurodymus bei vilkėti LASF arba organizatoriaus išduotas žalios spalvos 
liemenę su numeriu. Už liemenę reikia sumokėti 20 Eur piniginį užstatą, kuris bus grąžintas, atiduodant 
liemenę ralio štabe 2021-05-15 (šeštadienis) nuo 18:30 iki 20:00 val. 

 

XIV. APGYVENDINIMAS IR KITA NAUDINGA INFORMACIJA 
 

Apgyvendinimo įstaiga Adresas, kontaktinė informacija Vietų sk. Iki ralio štabo 

Pakėvio dvaras Dvaro g.54, Pakėvis, Kelmės r., tel. 8 610 1315 20  4,8 km 

Sodyba „Pakarčemis“ 
Sodyba „Rojus” 

Kelmės raj., kelyje Kelmė – Vaiguva,  
tel. 8 600 29403 

60 
25 

9,4 km 
10,8 km 

Degalinė “Agrotech” V. Putvinskio g. 37, Kelmė, tel. 8 427 61094 10  13,0 km 

Užvenčio dvaro malūnas Užventis, tel. 8 682 14007, 8 682 14008  50  13,4 km 

Sodyba "Dranginė" Verpenos k., Kelmės r., tel. +370 618 29956 30  13,7 km 

Degalinė “Abromika” Kelmės r., Kuršukų kaimas, tel. 8 427 61269 10  17,4 km 

Sodyba “Draugų slėnis” Kukečiai, Kelmės r., tel. 8 694 27836 36 17,8 km 

Sodyba „Marčio sodyba“ Kukečiai, Kelmės r., tel. 8 603 73763 70  19,1 km 
Kaimo turizmo sodyba 
„Ąžuolų slėnis“ 

Targauskių k., Kelmės r.,  
tel. 8 687 32737, 8 682 65959 30  26,7 km 

 Kaimo turizmo sodyba 
„Miego klinika“ Raudsparnės k., Kelmės r., tel. 8 612 22203 62 29,1 km 

 

 

Informacinis centras - VšĮ “Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras”. Adresas: Birutės g. 4,  
LT-86163 Kelmė. Tel. +370 427 61430, Faks. +370 427 61417. El. paštas: direktore@kelmevic.lt 
 

Bendrasis pagalbos telefonas: 112 
Kelmės ligoninė: Nepriklausomybės g. 2, Kelmė, tel.8 427 69200, priimamasis tel. 8 427 69222 
Kelmės raj. policijos komisariatas: Vytauto Didžiojo g. 62, Kelmė, tel. 8 427 57016 
Ralio rezultatai gyvai: www.raceonline.lt. 

 

Kitos paslaugos Adresas, kontaktinė informacija Iki ralio štabo 
Degalinės: „Agtrotech“, V. Putvinskio g. 37, Kelmė 13,0 km 

„Milda“, V. Putvinskio g. 29, Kelmė 13,2 km 
„Abromika, Kuršukų km., Kelmės r. 17,4 km 

Vaistinės: Benu vaistinė, Nepriklausomybės g. 2, Kelmė 15,8 km 
Eurovaistinė, Vytauto Didžiojo g. 80, Kelmė 14,7 km 
Gintarinė vaistinė, Vytauto Didžiojo g. 84A, Kelmė 14,7 km 

Maitinimas: Vaiguvos  V.Šimkaus pagrindinės mokyklos valgykla, 
Alyvų g. 6, Vaiguva (Ralio štabas)  0,00 km 
Degalinė„Agrotech“, V. Putvinskio g. 37, Kelmė 13,0 km 
Kavinė “Kelmynė”, Dariaus ir Girėno g. 13, Kelmė 14,3 km 
“Užvenčio dvaro malūnas”, P. Višinskio g.28, Užventis 13,4 km 
Kavinė „Kražita“, M.Valančiaus g. 42, Kražiai 15,2 km 

mailto:info@raceonline.lt
mailto:direktore@kelmevic.lt
http://www.raceonline.lt

