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Klasės “Sport”, “Adventure”, SxS 
  Laiko bauda  Pinigine bauda  Pastabos 

1 Neįskaitytas Kelio taškas (KT)  
ruože 

5min. už 
tašką 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

2 Dalyvio, viršijusio  ruožo laiko 
limitą (V.L.L.) arba ne 
finišavusio (N.F.) 

  Rezultatas yra to ruožo 
laiko limitui padaugintam 
iš koeficiento 1,5 

3 Dalyvio, nestartavusio ruože   Rezultatas yra to ruožo 
laiko limitui padaugintam 
iš koeficiento 2,0 

4 Startavusio dalyvio, 
neatsižvelgiant kiek jis surinko 
baudų 

  Rezultatas yra to ruožo 
laiko limitui padaugintam 
iš koeficiento 1,5 

6 Techninių reikalavimų 
nesilaikymas  

 100 eur Bauda sumokama 
sekretoriate iki 
preliminarių rezultatų 
paskelbimo, kitu atveju 
Ekipažui skiriama 
paskutinė vieta etape.  

7 Privalomos reklamos schemos 
nesilaikymas 

 30 eur Bauda sumokama 
sekretoriate iki 
preliminarių rezultatų 
paskelbimo, kitu atveju 
Ekipažui skiriama 
paskutinė vieta etape. 

8 Finišavimas, buksyravimo 
pagalba ruože, dalyvio 
dalyvaujančio tame ruože 

10min.  Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

10 Pirmos medicininės pagalbos 
nesuteikimas nukentėjusiam 
ekipažui 

  Ekipažo, motociklininko 
šalinimas iš varžybų 

11 Duomenų keitimas laiko 
kortelėje 

  Ekipažo, motociklininko 
šalinimas iš varžybų 

12 Laiko Kortelės 
praradimas/nepateikimas 

60 min  Pridedama prie ruožo 
rezultato. 

13 Šalmo nedėvėjimas GR   Ekipažo šalinimas iš 
varžybų 

14 Važiavimas GR neužsisegus 
saugos diržų 

  Ekipažo šalinimas iš 
varžybų 

15 Važiavimas neužsisegus 30 min. už  Pridedama prie to ruožo 
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saugos diržų OR kiekvieną 
kartą 

rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

16 Ekipažas, motociklininkas 
nesuteikęs pagalbos į avariją 
patekusiam kitam ekipažui, 
motociklininkui  

  Šalinimas iš varžybų 

17 Alkoholio kraujyje nustatymas    Ekipažo šalinimas iš 
varžybų 

18 
 

Viršijus vidutinį greitį greičio 
ribojimo zonoje 0-5 km/h 

Zonos 
įveikimo 
leistinu 
greičiu 
trukmė 
sekundėmis 
dauginama iš 
užfiksuoto ir 
leistino 
vidutinio 
greičio 
skirtumo 
(km/h) ir 
dauginama iš 
koeficiento 1 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

19 Viršijus vidutinį greitį greičio 
ribojimo zonoje 6-10 km/h 

Zonos 
įveikimo 
leistinu 
greičiu 
trukmė 
sekundėmis 
dauginama iš 
užfiksuoto ir 
leistino 
vidutinio 
greičio 
skirtumo 
(km/h) ir 
dauginama iš 
koeficiento 
1.5 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

20 Viršijus vidutinį greitį greičio 
ribojimo zonoje 11-20 km/h 

Zonos 
įveikimo 
leistinu 
greičiu 
trukmė 
sekundėmis 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 
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dauginama iš 
užfiksuoto ir 
leistino 
vidutinio 
greičio 
skirtumo 
(km/h) ir 
dauginama iš 
koeficiento 2 

21 Viršijus vidutinį greitį greičio 
ribojimo zonoje daugiau nei 
21km/h  

  Ekipažui skiriama 
paskutinė vieta 
varžybose. 

22 Piktybinis trukdymas lenkimui 10 min. už 
pirmą kartą 

Pakartotinai 
100eur 

Pažeidimas fiksuojamas 
tuomet, jeigu yra 
pateikiama filmuota 
medžiaga. Už trečią  ir 
sekančius nusižengimus 
po 100eur už kartą. 
Bauda sumokama 
sekretoriate iki 
preliminarių rezultatų 
paskelbimo, kitu atveju 
paskutinė vieta ruože. 

23 Kirsti finišo liniją tempiamam 
kito dalyvio, ne dalyvaujančio 
tame ruože 

60min.  Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

24 Pašalinių asmenų pagalba  
išskyrus automobilio 
grąžinimą į trasą 

90 min. už 
kartą 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

25 Darbas su plieniniu trosu be 
pirštinių 

5min. už 
kiekvieną 
kartą 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

26 Darbas su gerve be 
“gesinančio” audeklo 

5min. už 
kiekvieną 
kartą 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

27 Stovėti, važiuoti tarp lynais, 
trosais sukabintų automobilių  

10min. už 
kiekvieną 
kartą 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

28 Vežti žmones automobilio 
išorėje (ant kapoto dangčio, 
stogo, bamperių, krovininiame 
skyriuje) 

10min. už 
kiekvieną 
kartą 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

29 Draudžiama vežti trosą vienu 
galu pritvirtintą prie gervės 

10min. už 
kiekvieną 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
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būgno, jeigu jis pilnai 
nesuvyniotas ant būgno, arba 
nepritvirtintas ant specialiai 
tam skirtų tvirtinimo elementų  

kartą užfiksuota. 

30 Taisyti trosą ant gervės būgno 
galima tada, kai transporto 
priemonė nejuda, o vilkimo 
trosas neįtemptas 

5min. už 
kiekvieną 
kartą 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

31 Ekipažo ar jo komandos 
aplinkosauginių reikalavimų 
pažeidimas 

 Įspėjimas, 
pakartotinai 
60eur. bauda už 
kiekvieną kartą 

Bauda sumokama 
sekretoriate iki 
preliminarių rezultatų 
paskelbimo, kitu atveju 
kitu atveju - paskutinė 
vieta varžybose. 

32 Piktybinis medžių vertimas, 
pjovimas, kirtimas 

 60eur. bauda už 
kiekvieną kartą 

Bauda sumokama 
sekretoriate iki 
preliminarių rezultatų 
paskelbimo, kitu atveju -
paskutinė vieta ruože. 

33 Važiavimas per žemės ūkio 
naudmenis, jaunuolynus, 
sodinukus, miško paklotę 

 100 eur Arba pilnas žalos 
atlyginimas tretiesiems 
asmenims. Pakartojus 
nusižengimą, ekipažui 
skiriama paskutinė vieta 
varžybose. Bauda 
sumokama sekretoriate 
iki preliminarių rezultatų 
paskelbimo, kitu atveju 
paskutinė vieta 
varžybose. 

34 Ekipažo narių neatitikimas    Paskutinė vieta ruože. 

35 Teisėjų reikalavimų 
nevykdymas 

  Paskutinė vieta ruože. 

36 Ginčai su teisėju perspėjimas  Paskutinė vieta 
varžybose. 

37 Savavališkas p lombos 
pažeidimas 

  Paskutinė vieta 
varžybose. 

 
 
 
 
 

Klasės “Enduro”, “ATV”, “Mototourism” 
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  Laiko bauda  Pinigine bauda  Pastabos 

1 Neįskaitytas Kelio taškas (KT) 
ruože 

5min. už 
tašką 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

2 Dalyvio, viršijusio  ruožo laiko 
limitą (V.L.L.) arba ne 
finišavusio (N.F.) 

  Rezultatas yra to ruožo 
laiko limitui padaugintam 
iš koeficiento 1,5 

3 Dalyvio, nestartavusio ruože   Rezultatas yra to ruožo 
laiko limitui padaugintam 
iš koeficiento 2,0 

4 Startavusio dalyvio, 
neatsižvelgiant kiek jis surinko 
baudų 

  Rezultatas yra to ruožo 
laiko limitui padaugintam 
iš koeficiento 1,5 

6 Techninių reikalavimų 
nesilaikymas  

 100 eur Bauda sumokama 
sekretoriate iki 
preliminarių rezultatų 
paskelbimo, kitu atveju - 
paskutinė vieta 
varžybose. 

7 Privalomos reklamos schemos 
nesilaikymas 

 30 eur Bauda sumokama 
sekretoriate iki 
preliminarių rezultatų 
paskelbimo, kitu atveju - 
paskutinė vieta etape. 

8 Finišavimas, buksyravimo 
pagalba ruože, dalyvio 
dalyvaujančio tame ruože 

10min.  Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

10 Pirmos medicininės pagalbos 
nesuteikimas nukentėjusiam 
ekipažui 

  Ekipažo, motociklininko 
šalinimas iš varžybų . 

11 Duomenų keitimas laiko 
kortelėje 

  Ekipažo, motociklininko 
šalinimas iš varžybų 

12 Laiko Kortelės 
praradimas/nepateikimas 

60 min  Pridedama prie ruožo 
rezultato. 

13 Šalmo nedėvėjimas    Ekipažo, motociklininko 
šalinimas iš varžybų . 

14 Važiavimas prieš kryptį GR   Paskutinė vieta GR / 
šalinimas iš varžybų . 

15 Alkoholio kraujyje nustatymas    Ekipažo, motociklininko 
šalinimas iš varžybų . 

16 
 

Viršijus vidutinį greitį greičio 
ribojimo zonoje 0-5 km/h 

Zonos 
įveikimo 
leistinu 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 
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greičiu 
trukmė 
sekundėmis 
dauginama iš 
užfiksuoto ir 
leistino 
vidutinio 
greičio 
skirtumo 
(km/h) ir 
dauginama iš 
koeficiento 1 

17 Viršijus vidutinį greitį greičio 
ribojimo zonoje 6-10 km/h 

Zonos 
įveikimo 
leistinu 
greičiu 
trukmė 
sekundėmis 
dauginama iš 
užfiksuoto ir 
leistino 
vidutinio 
greičio 
skirtumo 
(km/h) ir 
dauginama iš 
koeficiento 
1.5 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

18 Viršijus vidutinį greitį greičio 
ribojimo zonoje 11-20 km/h 

Zonos 
įveikimo 
leistinu 
greičiu 
trukmė 
sekundėmis 
dauginama iš 
užfiksuoto ir 
leistino 
vidutinio 
greičio 
skirtumo 
(km/h) ir 
dauginama iš 
koeficiento 2 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

19 Viršijus vidutinį greitį greičio 
ribojimo zonoje daugiau nei 

  Ekipažui, motociklininkui 
skiriama paskutinė vieta 
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21km/h  varžybose. 

20 Piktybinis trukdymas lenkimui 10 min. už 
pirmą kartą 

Pakartotinai 
100eur 

Pažeidimas fiksuojamas 
tuomet, jeigu yra 
pateikiama filmuota 
medžiaga. Už trečią ir 
sekančius nusižengimus 
po 100eur už kartą. 
Bauda sumokama 
sekretoriate iki 
preliminarių rezultatų 
paskelbimo, kitu atveju 
paskutinė vieta ruože. 

21 Kirsti finišo liniją tempiamam 
kito dalyvio, ne dalyvaujančio 
tame ruože 

60min.  Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

22 Pašalinių asmenų pagalba  
išskyrus automobilio 
grąžinimą į trasą 

90 min. už 
kartą 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

23 Darbas su plieniniu trosu be 
pirštinių 

5min. už 
kiekvieną 
kartą 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

24 Darbas su gerve be 
“gesinančio” audeklo 

5min. už 
kiekvieną 
kartą 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

25 Stovėti, važiuoti tarp lynais, 
trosais sukabintų automobilių  

10min. už 
kiekvieną 
kartą 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

26 Vežti žmones automobilio 
išorėje (ant kapoto dangčio, 
stogo, bamperių, krovininiame 
skyriuje) 

10min. už 
kiekvieną 
kartą 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

27 Draudžiama vežti trosą vienu 
galu pritvirtintą prie gervės 
būgno, jeigu jis pilnai 
nesuvyniotas ant būgno, arba 
nepritvirtintas ant specialiai 
tam skirtų tvirtinimo elementų  

10min. už 
kiekvieną 
kartą 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

28 Taisyti trosą ant gervės būgno 
galima tada, kai transporto 
priemonė nejuda, o vilkimo 
trosas neįtemptas 

5min. už 
kiekvieną 
kartą 

 Pridedama prie to ruožo 
rezultato, kuriame ji 
užfiksuota. 

29 Ekipažo, motociklininko ar jo 
komandos aplinkosauginių  
reikalavimų pažeidimas  

 Įspėjimas, 
pakartotinai 
60eur. bauda už 

Bauda sumokama 
sekretoriate iki 
preliminarių rezultatų 
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kiekvieną kartą paskelbimo, kitu atveju 
Ekipažui, motociklininkui 
skiriama paskutinė vieta 
varžybose. 

30 Piktybinis medžių vertimas, 
pjovimas, kirtimas 

 60eur. bauda už 
kiekvieną kartą 

Bauda sumokama 
sekretoriate iki 
preliminarių rezultatų 
paskelbimo, kitu atveju - 
paskutinė vieta ruožo. 

31 Važiavimas per žemės ūkio 
naudmenis, jaunuolynus, 
sodinukus, miško paklotę 

 100 eur Arba pilnas žalos 
atlyginimas tretiesiems 
asmenims. Pakartojus 
nusižengimą, ekipažui 
skiriama paskutinė vieta 
varžybose. Bauda 
sumokama sekretoriate 
iki preliminarių rezultatų 
paskelbimo, kitu atveju -
paskutinė vieta ruožo. 

32 Teisėjų reikalavimų 
nevykdymas 

  Paskutinė vieta ruože. 

33 Ginčai su teisėju 
perspėjimas 

 Paskutinė vieta 
varžybose. 

34 Savavališkas p lombos 
pažeidimas 

  Paskutinė vieta 
varžybose. 

 
 

Baudos palaikymo komandoms 
 

1 Aplinkosauginių reikalavimų 
pažeidimas 

Perspėjimas 30 Eur 
 

150Eur už kiekvieną 
pakartotiną pažeidimą. 
Bauda sumokama 
sekretoriate iki 
preliminarių rezultatų 
paskelbimo, kitu atveju 
ekipažui, motociklinikui 
skiriama paskutinė vieta 
etape. 

2 Alkoholio kraujyje nustatymas    Šalinimas iš varžybų.  

3 Viršijus greitį daugiau nei 
35km/h  

Pirmas kartas 
150 € 

Antras kartas 
300 € 

Trečias ir sekantys kartai 
Po 400 Eur. Bauda 
sumokama sekretoriate 
iki preliminarių rezultatų 
paskelbimo, kitu atveju -
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ekipažui, motociklinikui 
skiriama paskutinė vieta 
etape. 

4 Važiavimas trasa paskui 
dalyvio ekipažą 

Pirmas kartas 
50 € 

Antras kartas 
100 € 

Trečias ir sekantys kartai 
Po 200 Eur. Bauda 
sumokama sekretoriate 
iki preliminarių rezultatų 
paskelbimo, kitu atveju - 
ekipažui, motociklinikui 
skiriama paskutinė vieta 
etape. 

 
 


