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1. Bendrosios nuostatos 
 

1.1. Čempionatas organizuojamas ir koordinuojamas Lietuvos automobilių ralio e-

čempionato „Atlantis Games e-LARČ“. Pagrindinis čempionato organizatorių atstovas ir 

koordinatorius: Ignas Augustonis, mob. nr.: +370-617-19533, el. paštas: info@e-larc.lt. 

1.2. Čempionatas vykdomas pasitelkiant Richard Burns Rally platformą kartu su 

vengrų pluginu (papildiniu) bei naujausia NGP fizikų versija. 

1.3. Oficialus čempionato puslapis: facebook.com/groups/1026273157734631 

1.4. Oficialus čempionato puslapis rallysimfans.hu tinklalapyje: bit.ly/3vT1PBF 

 

2. Kalendorius 
 

Nr. Ralis Data 

1. Estija 2021.07.13-18 

2. Lenkija 2021.07.20-25 
3. Suomija 2021.08.10-15 

4. Latvija 2021.08.17-22 
5. Švedija 2021.08.24-29 

 

3. Etapų vykdymas 
 

3.1. Etapai vyks laisvu metu nuo Atlantis Games e-LARČ etapų (organizatorius 

pasilieka galimybę keisti etapo datą). 

3.2. Kiekvieno etapo maršrutinės kortelės bus skelbiamos oficialiame čempionato 

puslapyje likus dienai iki atitinkamo etapo starto. 

3.3. Kiekvieno etapo ilgis – +-60 kilometrų. 

3.4. Etapai startuos antradieniais 01:00 (GMT+3) ir finišuos sekmadieniais 23:59 

(GMT+3). 

3.5. Etapuose bus naudojama Only audio pacenotes stenogramos pateikimo opcija. 

3.6. „Rally 2“ taisyklė galioja visuose etapuose. „Rally 2“ taisyklė galioja po 

kiekvienos sekcijos (Leg). Po „Rally 2“ Dalyvis nepretenduoja į etapo taškus. 

3.7. Objektyvios techninės problemos (dingus elektrai, suveikus antivirusinei 

programai, sugedus arba išsijungus kompiuteriui ar pan.), laikomos kritinėmis techninėmis 

automobilio problemomis, lygiomis pasitraukimui iš etapo (DNF).  

mailto:info@e-larc.lt
https://www.rallysimfans.hu/rbr/index.php
https://www.facebook.com/groups/1026273157734631
https://bit.ly/3vT1PBF
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3.8. Dalyvis gali palikti etapo turnyrą tik pasibaigus sekcijai (Leg). 

3.9. Etapo startu laikomas momentas, kai Dalyvis stoja prie starto linijos pirmajame 

greičio ruože. 

 

4. Dalyviai, registracija 
 

4.1. Dalyviai turi būti užsiregistravę rallysimfans.hu tinklalapyje, kad galėtų varžytis 

Atlantis Games Virtual Rally Cup. 

4.2. Čempionate gali dalyvauti tik Lietuvos piliečiai. 

4.3. Dalyvių vardai privalo būti tokiais formatais: PAVARDĖ Vardas arba VARDAS 

Pavardė, pavyzdžiui: VARDENIS Pavardenis, PAVARDENIS Vardenis ir t.t. Dalyviams 

leidžiami ir slapyvardžiai (pseudonimai), tačiau jie privalo atitikti anksčiau minėtą formatą  

4.4. Dalyvis norėdamas užsiregistruoti į čempionatą, privalo užpildyti ir išsiųsti 

registracijos formą. 

4.5. Registracija į čempionatą yra nemokama. 

4.6. Į atskiras čempionato varžybas papildomai registruotis nereikia. 

 

5. Automobiliai 
 

5.1. Atlantis Games Virtual Rally Cup varžybų įskaitose leidžiama dalyvauti Rally2 

(R5), R4, N4, R3, Rally4 (R2), Rally5 (R1) klasių automobiliams. 

5.2. Leistini automobilio nustatymai - tik tie, kurie daryti Richard Burns Rally 

simuliatoriaus nustatymų meniu. Dalyviai negali redaguoti automobilio nustatymų išoriniu 

būdu etapų metu. 

5.3. Atskiri techniniai reikalavimai Atlantis Games e-LARČ automobiliams nėra 

ruošiami, kadangi platforma užtikrina, jog Dalyviai varžosi vienodomis sąlygomis, 

naudodami tik 5.2. punkte leistinas modifikacijas. 

5.4. Dalyviai gali keisti tik tuos automobilius, kurie priklauso tai pačiai įskaitai. 

 

 

 

https://www.rallysimfans.hu/rbr/index.php
https://www.rallysimfans.hu/rbr/bajnoksag2.php?b=reszletek&bajnoksag_id=140&nevezes
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6. Atlantis Games Virtual Rally Cup įskaitos 
 

Įskaita Klasės 

4WD Rally2 (R5), R4, N4 

2WD R3, Rally4 (R2), Rally5 (R1) 

 

7. Taškų skaičiavimas Atlantis Games Virtual Rally Cup 
 

7.1. Taškai kiekvienų varžybų asmeninėse čempionato įskaitose skaičiuojami taip:  
 
1 vieta – 30 taškų  9 vieta – 9 taškai 
2 vieta – 24 taškai  10 vieta – 7 taškai 
3 vieta – 21 taškas  11 vieta – 5 taškai 
4 vieta – 19 taškų  12 vieta – 4 taškai 
5 vieta – 17 taškų  13 vieta – 3 taškai 
6 vieta – 15 taškų  14 vieta – 2 taškai 
7 vieta – 13 taškų  15 vieta – 1 taškas 
8 vieta – 11 taškų  

 

8. Baudos 
 

8.1. Neleistini kartotiniai važiavimai - panaikinamas etapo rezultatas. Pakartotinai 

nusižengus: diskvalifikacija iš čempionato. 

8.2. Vieno asmens dalyvavimas už kelis Dalyvius: visų šių Dalyvių diskvalifikacija 

visam sezonui. 

8.3. Kiti pažeidimai, pvz.: nepagarbus elgesys, įžeidinėjimai organizatorių, partnerių 

ar kitų Dalyvių atžvilgiu, necenzūriniai žodžiai komentaruose turnyro metu ir kita – 

baudžiama organizatoriaus sprendimu. 

 

9. Prizai 
 

9.1. Įskaitų nugalėtojai laimės pasivažinėjimą privačiuose testuose su Atlantis 

Games e-LARČ ambasadoriumi Vladu Jurkevičiumi „Atlantis Racing“ komandos 

automobilyje. 

9.2. Dalyviai, užėmę 2-3 vietas įskaitose, bus apdovanoti Atlantis Games e-LARČ 

atributika. 


