
Greičio ruožo startas
Start of SSS

SAUGI ŽIŪROVŲ ZONA
SAFE SPECTATORS ZONE

DĖMESIO ! Pavojinga zona  
ATTENTION ! NO GO area

AMBULANCE

LAIKO KONTROLĖ (LK) 
TIME CONTROL (TC)

BUDINTYS GREITOSIOS IR UGNIAGESIŲ EKIPAŽAI
AMBULANCE AND FIRE CREW ON DUTY  

RALIO saugos darbuotojAS
RALLY SAFETY guard

MEDIJOS ATSTOVAS
MEDIA REPRESENTATIVE

UŽDAROMOS RALIO ATKARPOS PRADŽIA
CLOSED RALLY SECTION START

RADIJO RyŠIO TEISĖJAS
RADIORELATIONS MARSHAL

UŽDAROMOS RALIO ATKARPOS PABAIGA
CLOSED RALLY SECTION END

GREIČIO RUOŽO STOP
STOP OF THE SSS

GREIČIO RUOŽO FINIŠAS (DIDELIU GREIČIU)
FINISH oF SSS (HIGH SPEED)

AUTOMOBILIŲ SPORTAS YRA PAVOJINGAS NESILAIKANTIEMS PAGRINDINIŲ TAISYKLIŲ... SVARBIAUSIA - JŪSŲ SAUGUMAS!
   Dėmėsio: Automobilių sportas yra įtraukiantis, tačiau gali būti ir pražūtingas. Varžybų dalyviai ir žiūrovai ralio varžybų metu privalo 

laikytis pagrindinių saugumo taisyklių. GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA būti schemoje raudonai pažymėtose zonose!

PAGRINDINĖS SAUGUMO TAISYKLĖS :

This sport is dangerous ONLY for those who don’t follow simple rules... SAFETY IS FIRST PRIORITY !
   Attention: Rally sport is attractive, but could be dangerous. As a Spectator of a rally competition you must compulsory respect the main 

rules of security and for your safety. The red zones on the diagram are absolutely prohibited for spectators!

THE MAIN SAFETY RULES ARE: 

•  Į norimą numatytą ralio stebėjimo vietą, 
esančią uždaromoje atkarpoje, atvykite dar iki 
greičio ruožo uždarymo! Greičio ruožas uždaromas 
likus 1 val. iki pirmojo spor�nio automobilio starto.
• Nesiar�nkite prie vietų kurios pažymėtos 
ženklais  !PAVOJINGA ZONA
• Visada likite už tvoros, STOP juostos ar kitokio 
a�tvėrimo kuriuos įrengė organizatorius!
• Nesedėkite ir nebūkite toje vietoje iš kurios 
negalėtumėte greitai pasišalin�!
• Nepalikite savo automobilių uždarame kelyje ir 
prie jo!
• Nestovėkite žemiau kelio lyg (ant šlaito, esančio 
žemiau kelio lygio)
• Draudžiama ei� į kitą kelio pusę!
• Jeigu esate su vaikais, prižiūrėkite juos!
• Prašome lik� savo vietoje iki greičio ruožo 
vykdymo pabaigos tol, kol organizatoriaus 
numatytas ekipažas (automobilis su žaliais 
švyturėliais) nepaskelbs trasos a�darymo!

• Nesiar�nkite prie kelkraščio ! Tolimesnė 
stebėjimo vieta leis jums daugiau maty�!
• Jūsų saugumas, sveikata ir gyvybė yra svarbesni 
dalykai nei spor�ninkų rezultatai!
• Nestebėkite automobilių arčiau negu 10 metrų!
• Netrukdykite ralio personalui atlik� savo 
pereigas, išskyrus svarbius įvykius ar atvejus!
• Vadovaukitės teisėjų, saugos darbuotuojų, 
policijos instrukcijomis ir nurodymais!
• Neterškite aplinkos! Varžybų stebėjimo vietą 
palikite švarią.
• Būkite budrūs, jei spor�ninkų ekipažas pateko į 
avariją ant ar už kelio ribų. Saugokitės kito 
atvažiuojančio spor�nio ekipažo!
• Niekada nestovėkite išorinėje posūkio dalyje!

•Always arrive to preliminary selected specta�ng 
points before closure of Special Stage. Special 
Stages are closed 1 hour before start of the first 
sports car.
•Never come closer to the NO GO areas / 
dangerous zones!
•Always stay behind the fences and the restric�on 
brands, set by the Organizers!
•Never stay on places where it will be possible to 
leave in a case of dangerous situa�on!
•Do not park your cars in a way to lock the road of 
compe�tors!
•Never stay on spots that are under uphill of the 
road!
•Do not cross the road on any occasions!
•If you’re with the children, do not make leave the 
children without control!
•Un�l the end of the SS - please stay on one spot. 
Do not leave it, before the passage of the 
organizers’s car announcing the end of the SS!

•Do not approach close to the road ! The distant 
posi�on gives be�er possibility for observa�on!
•Your safety, health and life are more important 
than the classifica�on of the compe�tors!
•Do not miss from view cars that are passing close 
to you!
•Do not disturb the a�en�on of the rally staff from 
their du�es, expect for emergency cases!
•Follow the instruc�ons and the orders of the 
marshals, Safety guards, Organizers and police!
•Keep the nature clean! Do not pollute the 
environment!
•If the compe�tor’s car got an accident, on or 
outside of the road think first about your pernsonal 
safety! The possibility to be hit by the following car 
is very big!

ATMINTINĖ VARŽYBŲ METU 
 SAFETY TIPS DURING RALLY
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