2021 m. Lietuvos Baja Čempionato ir Taurės Reglamento ir Taisyklių

Priedas Nr.1
Rezultatų skaičiavimo sistema

PRIIMTA:
LASF 4x4 komiteto, 2021-02-05
Protokolo Nr. 2021-1

Rezultatų skaičiavimo principas
1. Lenktynininko etapo rezultatą sudaro visų ruožų rezultatų suma.

Etapo/ruožo rezultatas
2. Lenktynininko rezultatas yra ruožo įveikimo laikas, susumuotas su laiko baudomis, skirtomis
lenktynininkui už nusižengimus.
3. Ruožo įveikimui, skiriamas laiko limitas, kuris nurodytas lenktynininko laiko kortelėje.
4. Jeigu lenktynininko ruožo įveikimo laikas viršija laiko limitą, tai lenktynininkui skiriama bauda,
nurodyta Priede Nr.2.
5. Lenktynininkas pro kelio tašką (KT) privalo pravažiuoti ne didesniu, kaip 10 m atstumu.
6. Lenktynininkui, pravažiavusiam pro kelio tašką (KT) didesniu nei 10 m atstumu, jis nėra
įskaitomas. Už kiekvieną neįskaitytą kelio tašką (KT) lenktynininkui skiriama laiko bauda,
nurodyta Priede Nr.2.
7. Jeigu ruože yra ribojamas greitis, už greičio viršijimą lenktynininkui skiriama laiko bauda,
kurios dydis yra nurodytas Priede Nr.2.

Rezultatų skaičiavimas
1. Rezultatai metinėje įskaitoje skaičiuojami tuomet, kai lenktynininkas dalyvauja ne mažiau kaip
trijuose etapuose.
2. Rezultatai metinėje įskaitoje skaičiuojami tuomet, jeigu lenktynininkas turi išduotą metinę
LASF ar kitos ASF, LMSF ar kitos MSF licenciją.
3. Metinėje čempionato, taurės įskaitoje taškai skaičiuojami pagal formulę „N“ -1“, kur „N“
įvykusių etapų skaičius, kuriuose lenktynininkas dalyvavo. „-1“ - iš lenktynininko dalyvautų
etapų minusuojami vieno, blogiausio, etapo taškai . Ši taisyklė netaikoma tuomet, kai įvyko
mažiau nei trys etapai imtinai.
4. Kiekvienas etapas gali turėti koeficientą, kuris nurodytas 2021m. „Lietuvos Baja Perimetras“
Reglamente ir Taisyklėse.
5. Kiekvieno etapo rezultatai dauginami iš koeficiento, kuris yra numatytas „Lietuvos Baja
Perimetras“ Reglamente ir Taisyklėse.
6. Jeigu lenktynininkas viršijo ruožo / etapo laiko limitą iki 60 sekundžių imtinai, jam bauda už
laiko limito viršijimą neskiriama.
7. Aukščiausią vietą užima tas lenktynininkas, kurio laikas su baudomis yra mažiausias.
8. Už iškovotą vietą etape, lenktynininkui skiriami taškai metinėje įskaitoje, kurie nurodyti
2021m. Lietuvos Baja Perimetras Reglamente ir Taisyklėse.
9. Jeigu metinėje įskaitoje keli ar daugiau lenktynininkų surenka vienodą taškų sumą, tai
aukštesnę poziciją užima tas lenktynininkas, kuris iškovojo aukštesnę vietą paskutiniame etape
kitų, pretenduojančių į tą pačią vietą lenktynininkų, atžvilgiu.
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