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1. Registruotis į Kartingo turnyrą gali komandos. Kiekvieną komandą sudaro ne daugiau nei 5 

vaikai, po vieną iš toliau išvardintų amžiaus grupių: 

1 grupė 7-12 m. berniukai  

2 grupė 13-14 m. berniukai 

3 grupė 15-16 m. berniukai 

4 grupė 7-14 m. mergaitės 

5 grupė 15-16 m. mergaitės 

 

2. Komanda, neturinti vaiko, atitinkančio kuriai nors iš išvardintų amžiaus grupių, gali 

deleguoti  ne daugiau nei du vaikus į kitą amžiaus grupę (pavyzdžiui: 1 grupė – du vaikai, 3 

grupė – vienas vaikas, 5 grupė – du vaikai ir pan.). 

3. Registracija į turnyrą vykdoma iki 2021 m. iki rugpjūčio 6 d. el. paštu 

reda.jasinskiene@vtaki.lt  

4. Kartingo turnyro kvalifikaciniai važiavimai vyksta nuo 2021 m. gegužės 29 d. iki rugpjūčio 

6 d. Plytinės kartodrome. Komandos važiavimo laikas iš anksto suderinamas tiesiogiai su 

Plytinės kartodromu el. paštu egle.radvilaite@racing.lt arba telefonu +37069956704 

(kartodromo darbo laikas, kontaktai ir kita informacija – https://plytineskartodromas.lt). 

5. Turnyro finalas organizuojamas 2021 m. rugpjūčio 21 d. (organizatoriai pasilieka teisę keisti 

datą, priklausomai nuo tuo metu esančių aplinkybių). 

6. Į finalinį turnyrą kviečiama po 6-8 (priklausomai nuo amžiaus grupės) geriausią laiką 

parodžiusius dalyvius iš kiekvienos amžiaus grupės, nugalėtoją išsiaiškinant finaliniuose 

važiavimuose. Taškų skaičiavimo lentelė pridedama (Priedas nr. 1).  

7. Turnyro nugalėtojai apdovanojami nugalėtojų taurėmis ir kitais prizais. 

8. Turnyro organizatoriai, priklausomai nuo susiklosčiusių aplinkybių, pasilieka teisę keisti 

turnyro taisykles ar nugalėtojų skelbimo tvarką. 
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Priedas nr.1  

 

 

TAŠKŲ SKAIČIAVIMO LENTELĖ 

 

 

7-12 m. 

B/7-14 m. 

M 

  

Vieta Finalas A Finalas B (jei 

reiks) 

1 20 15 

2 15 12 

3 12 10 

4 10 8 

5 8 6 

6 6 4 

 

13-14 m. 

B/15-16 m. 

B/15-16 m. 

M/Vadovai 

  

Vieta Finalas A Finalas B (jei 

reiks) 

1 20 15 

2 15 12 

3 12 10 

4 10 8 

5 8 6 

6 6 4 

7 4 2 

8 2 1 

 


