TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Čempionatas organizuojamas ir koordinuojamas Lietuvos automobilių ralio ečempionato „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: https://e-larc.lt/m3-cup/
1.4. Oficialios čempionato komunikacinių platformų nuorodos:
Facebook: facebook.com/eLARCLT
Instagram: instagram.com/e_larclt

2. Kalendorius
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Ralis
Portugalija
Suomija
Čekija
Vengrija
Švedija

Danga
Žvyras
Žvyras
Asfaltas
Žvyras/asfaltas
Sniegas

Data
2021.11.02-07
2021.11.09-14
2021.11.16-21
2021.11.23-28
2021.11.30-12.05

3. Etapų vykdymas
3.1. „M3 Cup“ etapai vyks kiekvieną savaitę (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. Patekimas į kiekvieną etapą bus galimas tik su slaptažodžiu, kuris bus
išsiunčiamas visiems dalyviams elektroniniu paštu likus dienai iki atitinkamo etapo starto.
Dalyviams yra leidžiamas dalinimasis šia informacija tik tarp dalyvių, užsiregistravusių į
„M3 Cup“ čempionatą.
3.4. Kiekvieno etapo ilgis – ±60 kilometrų.
3.5. Etapai startuos antradieniais 01:00 (GMT+2) ir finišuos sekmadieniais 23:59
(GMT+2).
3.6. Etapuose bus naudojama Don‘t show the 3D pacenote and countdown of
pacenote distance stenogramos pateikimo opcija.
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3.7. Serviso zonose čempionato dalyvius aptarnaus 4 mechanikai, turintys
Proficient kompetenciją.
3.8. Po kiekvieno greičio finišo dalyviams bus skiriamos 5 minutės automobilio
remontui.
3.9. Objektyvios techninės problemos (dingus elektrai, suveikus antivirusinei
programai, sugedus arba išsijungus kompiuteriui ar pan.), laikomos kritinėmis techninėmis
automobilio problemomis, lygiomis pasitraukimui iš etapo (DNF).
3.10. Dalyvis negali savu noru palikti etapo turnyro tarpuose tarp greičio ruožų.
3.11. Vengrų pluginas užtikrina, jog Dalyvis bus sugrąžintas į etapo turnyrą, jeigu jis/ji
susidūrė su netikėtu Richard Burns Rally išsijungimu bandant patekti į greičio ruožą.
3.12. 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
M3 Cup.
4.2. Dalyvių vardai rekomenduojami 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.
4.3. Dalyvis registracijos formoje taip pat privalo nurodyti savo tikrą vardą ir
pavardę, užrašytą taisyklinga to dalyvio nacionaline kalba. Tikras vardas ir pavardė bus
naudojami oficialioje komunikacijoje, pranešant rezultatus.
4.4. Registracijos metu dalyvis privalo nurodyti teisingą elektroninio pašto adresą,
kuriame bus siunčiama svarbi informacija apie šį čempionatą bei specialūs patekimo į
etapus slaptažodžiai.
4.5. Dalyvis norėdamas užsiregistruoti į čempionatą, privalo užpildyti ir išsiųsti
registracijos formą.
4.6. Registracija į čempionatą yra nemokama.
4.7. Į atskiras čempionato varžybas papildomai registruotis nereikia.
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5. Automobiliai
5.1. M3 Cup varžybose bus varžomasi išskirtinai tik BMW M3 E30 automobiliu.
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 čempionato automobiliui nėra ruošiami, kadangi
platforma užtikrina, jog Dalyviai varžosi vienodomis sąlygomis, naudodami tik 5.2. punkte
leistinas modifikacijas.

6. M3 Cup įskaitos
6.1. Čempionate bus vedama tik bendroji įskaita.

7. Taškų skaičiavimas M3 Cup
7.1. Taškai kiekvienų varžybų bendrojoje čempionato įskaitoje skaičiuojami taip:
1 vieta – 30 taškų
2 vieta – 24 taškai
3 vieta – 21 taškas
4 vieta – 19 taškų
5 vieta – 17 taškų
6 vieta – 15 taškų
7 vieta – 13 taškų
8 vieta – 11 taškų

9 vieta – 9 taškai
10 vieta – 7 taškai
11 vieta – 5 taškai
12 vieta – 4 taškai
13 vieta – 3 taškai
14 vieta – 2 taškai
15 vieta – 1 taškas

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.

4

8.3. Kiti pažeidimai, pvz.: nepagarbus elgesys, įžeidinėjimai organizatorių, partnerių
ar kitų Dalyvių atžvilgiu, necenzūriniai žodžiai komentaruose turnyro metu ir kita –
baudžiama organizatoriaus sprendimu.
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