
 

1. AKREDITAVIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS RALYJE „KUUSAMET GROUP RALLY ELEKTRĖNAI 2021“  

1.1. Ralyje akredituojami tik žurnalistai, informuosiantys visuomenę apie renginį:  

- Laikraščių, dienraščių, žurnalų, interneto svetainių ir portalų žurnalistai;  

- TV ir radijo stočių žurnalistai ir laidų rengėjai;   

- Fotografai ;  

1.2. Komandų spaudos atstovai bus akredituojami tik tuo atveju, jei jie pateiks ankstesnio lenktynių nušvietimo pavyzdžius.  

1.3. Akredituojami asmenys, ne jaunesni nei 18 metų.  

1.4. Akredituotiems žurnalistams asmeniškai bus išduoti visi reikalingi leidimai (esant poreikiui – liemenės už 20 eur depozitą, 

kuris grąžinamas atidavus liemenę), ralio metu visi žurnalistai galės naudotis Elektrėnų kultūros centre (Draugystės g. 2, 

Elektrėnai) įrengtu spaudos centru 2021 m. rugsėjo 10-11 dienomis.  

1.5. Sprendimą dėl akreditacijos priims organizatoriai. Ralio metu surinktoje medžiagoje privaloma naudoti tikslų renginio 

pavadinimą „Kuusamet Group Rally Elektrėnai“, o talpinant socialiniuose tinkluose naudoti #rallyelektrenai.  

2. „KUUSAMET GROUP RALLY ELEKTRĖNAI 2021“ PAGRINDINĖS SAUGUMO TAISYKLĖS  

2.1. Buvimas lenktynių vietoje apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų yra griežtai draudžiamas!  

2.2 Akredituoti žiniasklaidos atstovai privalo laikytis visų saugos tarnybų, kitų ralio oficialių asmenų nurodymų viso ralio metu.  

2.3. Laikoma, kad visi akredituoti žurnalistai turi pakankamai patirties automobilių sporto lenktynėse ir suvokia visus šio sporto 

pavojus.  

2.4. Akredituoti žiniasklaidos atstovai, vilkėdami specialias liemenes galės patekti į specialias zonas, skirtas fotografavimui ir 

filmavimui. Zonų žemėlapis bus pateiktas spaudos konferencijos metu. Tačiau dirbdami lenktynių metu privalote būti ypač 

atsargūs. Tik nuo Jūsų pačių priklauso Jūsų saugumas.  

2.5. Būdami šalia greičio ruožo visuomet įvertinkite, kad vairuotojo klaida ar automobilio gedimas galimas bet kuriuo metu. 

Atsižvelkite į tai pasirinkdami stebėjimo vietą.  

2.6. Niekuomet neprieikite per arti lenktyninių automobilių serviso ar kitose zonose. Palikite pakankamai vietos techniką 

aptarnaujantiems mechanikams. Įvertinkite tai, kad netikėtai gali pajudėti ne tik lenktyninis automobilis. Niekuomet 

neužtverkite kelio aptarnavimo, saugos, medikų, gaisrininkų automobiliams.  

2.7. Tuo atveju, jei jums būtina peržiūrėti nuotraukas ar filmuotą medžiagą, pasitraukite į visiškai saugią vietą.  

2.8. Šių taisyklių nesilaikymas ar pareigūnų reikalavimų nevykdymas gali sąlygoti akreditacijos panaikinimą.  

2.9. Jeigu nesilaikysite saugumo taisyklių ir pareigūnų bei kitų oficialių asmenų nurodymų varžybų metu, visa atsakomybė dėl 

bet kokio nelaimingo atsitikimo tenka Jums.  

2.10. Jei pastebėjote, kad kuris nors iš Jūsų kolegų ar žiūrovų nesilaiko saugumo taisyklių, sudrausminkite juos ir 

praneškite apsaugos tarnyboms apie netinkamą jų elgesį.  

PASIRAŠYDAMAS SUTINKU IR PATVIRTINU, KAD SUSIPAŽINAU SU TAISYKLĖMIS IR ATSAKAU UŽ SAVO SAUGUMĄ:  

 

Vardas, pavardė, parašas __________________________________________________________________  

 

Akreditacijos ir liemenės gali būti išduotos (grąžintos): 2021 m. rugsėjo 10 d., 07.00 – 11.00 val. ralio štabe, 16.00 – 20.00 

ralio štabe ir prie scenos. 2021 m. rugsėjoj 11 d. 07.00 – 20.00 ralio štabe ir prie scenos. Dėl daugiau informacijos kreipkitės 

į Ralio Direktorę Ingą Kačinskienę, +370 618 40711; info@rallyelektrenai.lt.  

mailto:info@rallyelektrenai.lt

