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„Auto Moto Parkas“ asociacijos organizuojamas uždaras renginys tik 
asociacijos nariams 

„F-RACE 200“ 

 
2021 m. „F-Race 200“ 

ČEMPIONATO TAISYKLĖS 
 

1. Čempionatas: 

1.1 2021 m. sezone planuojami 10-12 renginių – po vieną kas mėnesį. Čempionate dalyviams trys 
blogiausi rezultatai bus neskaičiuojami galutiniam rezultatui. 

1.2  Čempionato įskaitoje dalyvauja visi renginiuose startuojantys dalyviai. 

1.3 Tai asmeninis čempionatas, t.y., kad asmuo gali skirtinguose renginiuose startuoti ir su kita 
komanda. 

1.4 Čempionato įskaitoje skaičiuojama ir komandos įskaita. Čempionės komandos titulas atiteks 
komandai surinkusiai didžiausią kiekį taškų iš 9 renginių 

2. Rezultatų skaičiavimas: 

2.1 Taškus gauna tik tos komandos ir dalyviai kurie startavo renginio finaliniame važiavime. 
Komandai ir jos trims vairuotojams duodamas vienodas kiekis taškų pagal užimtą vietą. 

2.2 Užimta vieta asmeninėje ir komandinėje įskaitoje nustatoma pagal didžiausią taškų sumą, surinktą 
devyniuose renginiuose. Esant taškų lygybei, pirmenybė teikiama, dalyviui ar komandai, turinčiam 
daugiau aukštesnių vietų. Jeigu lygybė išlieka, vietos paskirstomos pagal paskutinio važiavimo 
rezultatus. 
 

3. Taškų lentelė: 

3.1 Asmeninėje ir komandinėje įskaitose dalyviams už kiekvieno renginio finalinį važiavimą taškai 
skiriami pagal šią lentelę: 

Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Taškai 50 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 2 1 

4. Rezultatų skelbimas: 

4.1 Čempionato rezultatai skelbiami www.F-Race 200.lt savaitės bėgyje po kiekvieno renginio. 
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5. Čempionato apdovanojimai: 

5.1 Čempionato apdovanojimai vyks 2021 m. Gruodžio mėnesį. 

Čempionų taurėmis bus apdovanota: 
5.1.1. Pirmos trys vietos merginų kategorijoje. „GOLD“ ir „SILVER“ klasės. Merginos surinkusios 
daugiausiai taškų. 
5.1.2. Pirmos trys vietos vaikinų kategorijoje. GOLD“ ir „SILVER“ klasės Vaikinai surinkę 
daugiausiai taškų. 
5.1.3. Pirmos trys vietos komandinėje kategorijoje. Komandos surinkusios daugiausiai taškų. 
5.1.4. Pirmos trys vietos „BALTIC DESPERADOS“ kategorijoje. Vaikinai surinkę daugiausiai 
taškų. 
 

 
„F-Race 200“ – organizatorių komanda 

 

***Jau geriau būsiu lenktynininku bent vieną dieną nei žiūrovu visą gyvenimą!*** 


