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  II. RALIO PRISTATYMAS 

 

2021 m. Lietuvos mini ralio čempionato IV etapas 

„Kražiai 2021“ 
 

Tai, kad Žemaitijoje įsisiūbavo ralio misija - dėkingumą reiškiame netikėtai amžinybėn iškeliavusiam 

pagrindiniam „Rally Žemaitija“ strategui Tomui Savickui, kuris Žemaitijos pakraštyje snūduriuojantį 

kraštą  pavertė vienu svarbiausių visos šalies ralio centrų. Į Kelmę atsivežęs solidų ralio piloto bagažą 

jis lenktynių virusu užkrėtė daugybę savo bičiulių ir draugų.  Tomo Savicko suburta komanda tęsia 

pradėtus darbus ir šiemt Kelmės automobilių sporto klubas pirmą kartą organizuoja Lietuvos mini 

ralio čempionatą, 2021-08-14 d. vyksiantis mini ralis "Kražiai 2021" įsikurs Kražių centre, greičio 

ruožai drieksis Kražių apylinkių žvyrkeliuose, kai kurie greičio ruožai pasiskolinti iš "Rally 

Žemaitija", iškeptas ir visiškai naujas greičio ruožas, kuris pirmą kartą bus patiektas mini ralio 

dalyviams. Tad sakome - bus ką veikti, ir lauksime Jūsų čia - Kražiuose! 

Egzotiškoji ralio istorija Kelmės krašte. Kelmės laikraščio „Bičiulis“ korespondentas ir sporto 

metraštininkas Kęstutis Lukošius pasidalino archyvine žinute apie pirmą kartą į Žemaitiją užsukusį 

ralio karavaną.  

„Automobilių lenktynės kaip su sudėtinė Lietuvos ralio čempionato dalis Kelmės rajono keliais 

vyksta nuo 1971-ųjų rugpjūčio. Tai buvo vienuoliktosios ralio pirmenybės, o Žemaitijos etapo ilgis 

buvo 3066 kilometrai, kuriuos greičiausi sportininkai įveikė per 49 valandas ir 28 minutes. Iš 29 

startavusių ekipažų finišą pasiekė tik trys „Volgos“ ir trys „Moskvičiai“. „Zaporažiečių“ klasėje to 

padaryti nepavyko niekam“, – prisimena K. Lukošius.  

Ralio kronikose taip pat minima, kad pirmajame Žemaitijos ralyje buvo penkios sekcijos: „Plateliai“, 

„Rambynas“, „Šatrija“, „Medvėgalis“ ir „Tauragė“, kur visi ekipažai startavo ir finišavo. Kelmės 

krašte vyko dvi „Medvėgalio“ (591 km) ir „Šatrijos“ (662 km) sekcijos.  

Dabartinius ralio fanus tokie skaičiai neabejotinai glumina, nes šiais laikais ralio meistrai koviniu 

režimu per visą sezoną įveikia mažiau kilometrų, nei prieš penkis dešimtmečius per vieną varžybų 

savaitgalį. Didžiuliu iššūkiu anų laikų raliuose būdavo navigacijos rebusų sprendimas, nes nieko 

panašaus į dabartines kelio knygas ekipažai negaudavo. Organizatoriai varžybų išvakarėse 

pakabindavo žemėlapį su schemomis kur kada važiuoti, o šturmanai atsinešę savo žemėlapius 

turėdavo reikiamą informaciją persipiešti. Tada gavę maršrutines korteles visi pajudėdavo į trasą. 

Tokio formato senuosius ralius su nedidelėmis išlygomis galima lyginti su „Dakaro“ maratone 

lenktynininkų patiriamais krūviais ir tai nebūtų tuščiažodžiavimas.  
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III. INFORMACIJA APIE TRASĄ

GR 1/3 – tradicinio “Rally Žemaitija” greičio ruožo dalis, naujiena miniralio ekipažams, ilgis 3,58 km. 

GR 2/4 – visiškai naujas greičio ruožas, ilgis 2,62 km.  

GR 5/7 – sutrumpintas “Rally Žemaitija” greičio ruožas, pakankamai gerai žinomas ir miniralio dalyviams, ilgis 3,17 

km. 

GR 6/8 –“Rally Žemaitija” greičio ruožo dalis, dar viena naujiena miniralio ekipažams, ilgis 3,18 km. 

Vis greičio ruožų kelio danga - žvyras, kiekviename iš jų numatyta po vieną greičio mažinimo zoną. 

IV. ORGANIZATORIAUS IR OFICIALIŲ ASMENŲ KONTAKTAI 

Organizatorius: Kelmės ASK 

Adresas:  Statybininkų g. 17, Kelmė 

Kontaktai : tel.: +370-682-27744  

E-paštas: info@kelmesask.lt;. 

Tinklalapis: www.rallyzemaitija.lt  

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai 

Org. komiteto pirmininkė Ingrida Savickienė 8 682 27744,   info@kelmesask.lt 

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 
2021-07-16 

penktadienis 
15:00 www.raceonline.lt;  www.lasf.lt 

Paraiškų priėmimo pradžia 

2021-07-16 

penktadienis 15:00 
www.raceonline.lt 
el. paraiškos forma 

Administracinės/ techninės komisijų laikų 

rezervavimo pradžia 

Komandinių paraiškų priėmimo pradžia 

Pateikusių paraiškas dalyvių sąrašo 

publikavimas 

2021-07-16 

penktadienis 
17:00 www.raceonline.lt

Paraiškų priėmimo pabaiga 
2021-08-02 

pirmadienis 

17:00 www.raceonline.lt 
el. paraiškos forma Administracinės/ techninės komisijų laikų 

rezervavimo pabaiga 

Paraiškų su padidintu starto mokesčiu 

priėmimo pabaiga 

2021-08-06 

penktadienis 
17:00 

www.raceonline.lt 
el. paraiškos forma 

Preliminarios starto tvarkos paskelbimas 
2021-08-10 

antradienis 
15:00 www.raceonline.lt; www.lasf.lt 

VI. RALIO DIENOS PROGRAMA

2021-08-14 (Šeštadienis) Vieta 

7:00 – 9:00 
Administracinė komisija, 

kelio knygų išdavimas 

Kražių M.K.Sarbievijaus kultūros centras, 

Kolegijos g.5, Kražiai, GPS: 55.6057, 22.6891 

mailto:info@kelmesask.lt
http://www.rallyzemaitija.lt/
mailto:info@kelmesask.lt
http://www.lasf.lt/
http://www.lasf.lt/
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7:15 – 11:30 Susipažinimas su trasa Trasa, laikantis grafiko reikalavimų 

7:20 – 11:20 Techninė komisija 
Aikštė prie Kražių bažnyčios, M. K. Sarbievijaus 

g. 43, Kražiai, GPS: 55.6009, 22.6940

7:30 Atidaroma serviso zona 
Aikštė prie Kražių seniūnijos, M.Valančiaus g. 59, 

Kražiai, GPS: 55.6045, 22.6895 

11:20 Komandinių paraiškų priėmimo pabaiga Ralio štabas, Kražių M.K.Sarbievijaus kultūros 

centras, Kolegijos g. 5, Kražiai,  

GPS: 55.6057, 22.6891 11:40 1-as SKK posėdis 

12:10 Starto tvarkos paskelbimas 
Oficiali lenta Ralio štabe Kolegijos g. 5, Kražiai, 

 GPS: 55.6057, 22.6891 ir www.raceonline.lt 

12:15 Dalyvių brifingas, ralio atidarymas 
Prie Kražių M.K.Sarbievijaus kultūros centro, 

Kolegijos g. 5, Kražiai, GPS: 55.6057, 22.6891 12:45 Ralio startas LK0 

18:40 Ralio finišas LK8A 

20:10 Preliminarių rezultatų paskelbimas Oficiali lenta Ralio štabe Kolegijos g. 5, Kražiai, 

 GPS: 55.6057, 22.6891 ir www.raceonline.lt 20:50 Oficialių rezultatų paskelbimas 

21:00 Apdovanojimai 
Prie Kražių M.K.Sarbievijaus kultūros centro, 

Kolegijos g. 5, Kražiai, GPS: 55.6057, 22.6891 

VII. INFRASTRUKTŪRA

Struktūriniai 

elementai 
Vieta Aprašymas Maistas WC 

Ralio štabas 

Kražių M.K.Sarbievijaus kultūros 

centras, Kolegijos g.5, Kražiai, GPS: 

55.6057, 22.6891 

Atskiros patalpos: 

Ralio valdymo centras, 

Komisarai, Sekretoriatas 
 

Nusikrovimo vieta, 

Techninė komisija 

Aikštė prie Kražių bažnyčios, M. K. 

Sarbievijaus g. 43, Kražiai, 

 GPS: 55.6009, 22.6940 

Bendras plotas 1100 m
2
 

Serviso parkas 
Aikštė prie Kražių seniūnijos, 

M.Valančiaus g. 59, Kražiai,

GPS: 55.6045, 22.6895

Bendras plotas 3800 m
2
  

Uždaras parkas 

po finišo 
Šalia ralio štabo Bendras plotas 1100 m

2
  

Kuro zona Prie išvažiavimo iš serviso zonos Bendras plotas 60 m
2
 

Apdovanojimų 

ceremonija  

Prie Kražių M.K.Sarbievijaus 

kultūros centro, Kolegijos g.5, 

Kražiai, GPS: 55.6057, 22.6891 

    Ralio finišo vietoje  

VIII. DALYVIAI, PARAIŠKOS, ĮSKAITOS

Ralio “Kražiai 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.  

http://www.mmt.lt/
http://www.mmt.lt/
http://www.mmt.lt/
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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 etape dalyvaujantiems ekipažams, 

laiku pateikusiems paraiškas ir sumokėjusiems starto mokestį.  

 

 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: Aikštė prie Kražių seniūnijos, M.Valančiaus g. 59, Kražiai, GPS: 55.6045, 22.6895 

Atidaromas: 2021-08-14 (šeštadienis)     Laikas:  7:30 val. 

Uždaromas: 2021-08-14 (šeštadienis)    Laikas: 21:00 val. 

Paviršiaus danga – asfaltas, akmenys. Plotas, skiriamas ekipažui: 40 m
2
.  

Serviso reikalavimai. Ralio metu sportinių automobilių servisas leidžiamas tik serviso zonoje, laikantis „T-2021“ 

reikalavimų. Į serviso zoną 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 tik nurodytoje kuro užpylimo  zonoje, laikantis  

„T-2021“ 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 2021-08-14 (šeštadienis) nuo 7:15 iki 11:30 val., laikantis papildomuose 

nuostatuose nurodyto grafiko. Susipažinimo automobiliai turi atitikti  T-2021 35.1 str. reikalavimus. Visas 

greitumines rungtis leidžiama pravažiuoti ne daugiau kaip po 2 kartus. Pasikartojantys ruožai skaitomi 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. 
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XII. INFORMACIJA ŽINIASKLAIDAI 
 

Media atstovų akreditacija vyks 2021-08-14 (šeštadienis) nuo 10:00 iki 11:00 val. 

Vieta: Kražių M.K.Sarbievijaus kultūros centras, Kolegijos g.5, Kražiai, GPS: 55.6057, 2.6891 

Atsakingas asmuo: Ingrida Savickienė, mob.tel.  +370 682 27744. 
 

Akreditacija bus suteikiama tik pateikusiems išankstines el. akreditacijos formas media atstovams. Užpildyti 

išankstinę akreditavimo paraišką, kuri publikuojama www.raceonline.lt , būtina iki 2021-08-09 d. (pirmadienis) 

17:00, pridedant draudimo nuo nelaimingų atsitikimų poliso kopiją (ne mažesnei kaip 1500 Eur sumai). Originali 

pasirašyta akreditacijos paraiška turi 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 visų saugumo 

reikalavimų, vykdyti 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 2021-08-14 (šeštadienis) nuo 18:30 iki 20:00 val. 

 

XIV. APGYVENDINIMAS IR KITA NAUDINGA INFORMACIJA 
 

Apgyvendinimo įstaiga Adresas, kontaktinė informacija Vietų sk. 
Nuo ralio 

štabo 
Parkingas 

Kaimo turizmo sodyba 

„Ąžuolų slėnis“ 

Targauskių k., Kukečių sen.,Kelmės r., 

tel.+370 687 32737, +370 655 69720 
30 vietų 37.6 km + 

Kaimo turizmo sodyba 

 „5 Sezonas“ 

Rėžalių k., Tytuvėnų seniūnija, Kelmės r., 

tel. +370 611 16797 
48 vietos 35.3 km + 

 Kaimo turizmo sodyba 

„Miego klinika“ 

Raudsparnės k., Kelmės r., 

tel. +370 612 22203 
62 vietos 34.7 km + 

“Užvenčio dvaro malūnas” 
Užventis, Kelmės r., 

tel.+370 682 14007, +370 682 14008 
50 vietų 22.5 km + 

 Poilsiavietė “Vėžežeris” Koordinatės: 55.7567, 22.9737 24 vietos 40.1 km + 

Kaimo turizmo sodyba 

„Kukučių sodyba“. 

Kukečių g. 40, Kukečiai, Kelmės r. tel. 

+370 603 73763 
70 vietų 28.1 km + 

Kaimo turizmo sodyba 

“Draugų slėnis” 

Paverpenio k., Kukečiai, Kelmės r.,  

tel. +370 694 27836 
50 vietų 25.4 km + 

Kaimo turizmo sodyba 

"Dranginė" 

Verpenos k., Kelmės r., 

tel. +370 618 29956, +370 676 48247 
35 vietos 22.4 km + 

Kaimo turizmo sodyba 

„Karpynė“ 

Karpynės g. 2, Gabšių k. Raseinių r., 

tel. +370 650 77437, +370 428 70123 

iki 80 

asmenų. 
51 km + 

Pakėvio dvaras 
Dvaro g.54, Pakėvis, Kelmės r., 

tel. 8 610 1315 
20  30.3 km + 

Sodyba „Pakarčemis“ 

Sodyba „Rojus” 

Kelmės raj., kelyje Kelmė – Užventis, 

tel. 8 600 29403 

60 

25 

25.4 km 

23.7 km 
+ 

Degalinė “Abromika” 
Kelmės r., Kuršukų kaimas, 

tel. 8 427 61269 
10  19.1 km + 

Degalinė “Agrotech” 
V.Putvinskio g. 37, Kelmė, 

tel. 8 427 61094 
10  23.5 km + 

 

Čia nurodytos tik pagrindinės apgyvendinimo įstaigos, talpinančios daugiau gyventojų.  

Informacinis centras - VšĮ “Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras”. 

Adresas: Birutės g. 4, LT-86163 Kelmė. Tel. +370 427 61430, El. paštas: direktore@kelmevic.lt 

 

mailto:direktore@kelmevic.lt


 

 

   

 

8 
Ralio gidas “Kražiai 2021” 

 

XVII. KITA NAUDINGA INFORMACIJA 
 

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 
 

Greičio apribojimai Lietuvos Respublikoje vasaros metu: 

miestuose ir gyvenvietėse: 50 km/h, 

užmiestyje: keliuose su neasfaltuota kelio danga -70 km/h,  

 keliuose su asfaltuota kelio danga - 90 km/h, 

greitkeliuose – 120 km/h, 

automagistralėse – 130 km/h. 
 

Orų prognozė (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba):www.meteo.lt 

Žemėlapiai internete, adresai, vietovardžiai ir kt.: www.maps.lt 

Ralio rezultatai gyvai (internetu bei mobiliąja aplikacija): www.raceonline.lt. 
 

Kita Adresas, kontaktinė informacija Atstumas nuo ralio štabo 

Degalinės Kelmėje:     

„Agtrotech“,  V. Putvinskio g. 37, Kelmė, 23.5 km 

 „Milda“ V. Putvinskio g. 29, Kelmė,  19.34 km 

„Abromika“ Kęstučio g. 1B, Kelmė,  20.08 km 

Vaistinės Kelmėje:     

Benu vaistinė Nepriklausomybės g. 2, Kelmė 19.31 km 

Eurovaistinė Vytauto Didžiojo g. 80, Kelmė, 19.202 km 

Gintarinė vaistinė Vytauto Didžiojo g. 84A, Kelmė 18.227 km 

Norfos vaistinė  S. Šilingo g. 5, Kelmė 18.612 km 

Vaistinės Kražiuose:     

Gintarinė vaistinė Dariaus ir Girėno g. 35, Kražiai, Kelmės r. 0.3 km 

Taksi paslaugos      

Taksi, K. Juciaus IVV  tel. +370 639 00660   

Maitinimas:     

Kavinė „Kražita“ M.Valančiaus g. 42, Kražiai 0.22 km 

Degalinė„Agrotech“ V. Putvinskio g. 37, Kelmė 23.65 km 

Kavinė-baras “Audit” Vytauto Didžiojo g. 64, Kelmė 19.164 km 

Kavinė “Kelmynė” Dariaus ir Girėno g. 13, Kelmė 18.377 km 

Picerija “Materija” Vytauto Didžiojo g. 49, Kelmė 18.448 km 

 
 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/Kelm%25C4%2597s%2Br.%2BPK%2Bmigracijos%2Bposkyris/data%3D!4m2!3m1!1s0x46e5d0c4a231d77b:0x5a9a49712c1b8a45?gl%3DLT%26hl%3Dlt
http://www.maps.lt/

