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„Rally Elektrėnai by aromáma 2022“ pirmi du greičio ruožai bus vykdomi neįprastu formatu, bei bus 

naudojama neįprasta laiko korta. Norime iš anksto supažindinti dalyvius su laiko korta A ir paaiškinti laiko 

kortos pildymo tvarką./ First two Special Stages of „Rally Elektrėnai by aromáma 2022“ will be run in an 

unusual order and different time card will be used. We seek to familiarize all participants with the Time Card 

A and explain the order of filling the Time Card. 

Ekipažui atvykus į LK1 teisėjas įrašys faktinį atvykimo laiką bei numatomą starto laiką GR1a (+3min.) ir 

numatomą starto laiką GR1b (+5min. nuo numatomo starto laiko GR1a). Ekipažui finišavus GR1a ir 

atvažiavus į GR1b startą, starto teisėjas į laiko kortą įrašys faktinį GR1b starto laiką. Jeigu GR1b numatomas 

ir faktinis starto laikai nesutaps, starto teisėjas įrašys vėlavimą ir naują laiko normą (10min + vėlavimas). 

Visi ekipažai, esant vėlavimui, atvykstant į LK1A turi vadovautis nauja laiko norma, kuri pridedama prie 

faktinio starto GR1A.  

Upon arrival at TC1 crews will get provisional start at SS1A (+3 min) and also provisional start at SS1b (+5 

min from provisional start SS1A). After finish of SS1A and upon arrival at SS1B crews will get actual start at 

SS1B. If the provisional and actual start times will not match, the start marshal will fill in delay and new 

target time (10min + delay). All crews, in case of lateness, upon arrival at TC1A should  respect the new 

target time, which should be added to actual start at SS1A. 

Clerk of the Course / Varžybų vadovas         Donatas Liesis 

 

 

 

 

 

 



 

       

Priedas nr. 1 

 

 

 


