LMSF MOTOCIKLŲ KROSO TRASŲ STANDARTAI

1. LMSF PROCEDŪROS
1.1.Inspekcija
1.1.1. Lietuvos Motociklų Sporto Federacijos (toliau LMSF) Motociklų kroso komisija (toliau MX
komisija) turi patikrinti ir priimti visas motociklų kroso trasas išduodama trasos licenciją arba
nustatytos formos aktą.
1.1.2. Lietuvos motociklų kroso Čempionato varžyboms, toks patikrinimas turi būti atliekamas ne
vėliau, kaip 7 dienos iki varžybų pradžios. Trasos inspekciją atlieka MX komisijos paskirtas
inspektorius, turintis galiojančią FIM Sporting Stewart licencija motociklų krosui. Jei trasa
inspektuojama pirmą kartą (t.y. trasa neturi licencijos), inspektorius turi būti MX komisijos
narys.
1.1.3. LMSF moto kroso taurės ir tradicinėms varžyboms, patikrinimą atlieka vyr. varžybų teisėjas,
prieš varžybų pradžią ir užpildo nustatytos formos aktą.
1.1.4. Trasos priėmimo nustatytos formos aktas galioja tik toms varžyboms.
1.1.5. Trasos šeimininkas pateikia inspektoriui tikslų (pageidautina 1/1000 mastelio) trasos ir jos
įrenginių planą. Plane turi būti pažymėtos visos kliūtys (nurodytas kiekvienos numeris);
pirmosios pagalbos postų vietos, greitosios pagalbos automobiliai, varžybų biurai, trasos teisėjų
vietos su numeriais, ir t.t.
Trasa turi būti tiksliai išmatuota. Šis matavimas turi būti atliktas matuojant vidurio linija per
visą trasos ilgį..
1.1.6. Organizatoriai turi padaryti dvi bylas su visų trasos kliūčių nuotraukomis ir brėžiniais.
Kiekviena kliūtis turi būti sunumeruota ir nurodyta kiekvienos kliūties aukštis, plotis, ilgis ir jos
vieta plane.
Per patikrinimą, viena byla turi būti atiduota MX komisijos paskirtam inspektoriui kuris
perduos ją LMSF kartu su patikrinimo ataskaita. Antroji byla privalo likti šeimininkams.
Atliekant naują patikrinimą, naujas trasos planas ir kliūčių nuotraukos su brėžiniais, pridedami į
tą pačią bylą. Trasos inspektorius atnaujinimus kartu su inspekcijos ataskaita perduoda LMSF.
Atnaujinimai padaromi taip pat organizatoriaus trasos byloje.
1.1.7. Organizatoriai trasos inspekciją užsako ne vėliau kaip mėnuo iki inspekcijos pradžios.
1.2. Patvirtinimas
1.2.1. Jeigu inspekciją atlikęs inspektorius neturi didelių pastabų ir siūlo LMSF MX komisijai
patvirtinti , kad trasa yra saugi ir atitinka LMSF moto kroso trasų standartus, LMSF MX

komisija trasą patvirtina ir išduoda trasos licenciją. Kai trasa buvo patvirtinta, trasos pakeitimai
nėra leidžiami, nebent jei tai susiję su dalyvių saugumu ar force majeure atvejais.
1.2.2. Inspektorius turi nurodyti klases, kurioms leidžiama rengti varžybas priimamoje trasoje.
1.2.3. Jeigu inspekciją atlikęs inspektorius pareiškė nedideles pastabas ar pasiūlė nedidelius
pakeitimus susijusius su trasa, trasos šeimininkai yra atsakingi už tai, kad jie būtų ištaisyti iki
renginio pradžios.
1.2.4. Kiekviena trasos licencija galioja 3 metus nuo jos išdavimo dienos, nebent yra dideli trasos
pakeitimai ir būtina kita trasos inspekcija.
1.3.Kontrolė
1.3.1. Trasos ir įrenginių kontrolė vykdoma dieną prieš pirmąją treniruotę, paprastai 14:00 val.
Jei būtina, antroji trasos kontrolė gali būti atliekama 18:00 val.
1.3.2. Penkios dienos iki varžybų pradžios, treniruotės trasoje yra draudžiamos.
2. TRASA
2.1.Bendros nuostatos
Moto kroso trasą sudaro važiuojamoji trasos dalis su kliūtimis, kurioje lenktyniaujama ir papildomi
įrenginiai ar statiniai reikalingi varžybų rengimui, kurie numatyti šiuose LMSF moto kroso trasų
standartuose. Įrengiant trasas ypatingas dėmesys turi būti skiriamas FIM Aplinkosaugos kodekso
nuostatų laikymuisi. Trasa gali būti pastovi arba laikina.
2.2.Privažiavimo keliai
Bet kuri transporto priemonė, trasos privažiavimo keliais, turi lengvai pasiekti trasą ar išvykti iš jos
bet kokiomis oro sąlygomis ir bet kuriuo metu.
2.3. Trasos radiofikavimas
Trasa turi būti radiofikuota .Girdimumas turi būti patenkinamas ir žiūrovams, ir dalyviams, taip pat
dalyvių stovykloje.
2.4. Elektra
Teisėjų įrenginiai ar statiniai turi būti elektrifikuoti. Rekomenduojama tiekti elektros energiją,
dalyvių stovėjimo lauke.
2.5. Sunkioji technika
Nuo penktadienio iki renginio pabaigos turi budėti pakankamas kiekis sunkiosios technikos, kuri
esant reikalui, pertraukų metu, galėtų lyginti trasą, o esant blogam orui padėtų išvažiuoti ar
įvažiuoti dalyvių transportui. Ši technika turi būti prieinama iki renginio pabaigos.
2.6.Sarginiai šunys
Sarginius šunis draudžiama naudoti vietose, kurios skirtos sportininkams, mechanikams, teisėjams
ir spaudos atstovams.
3. VAŽIUOJAMOJI TRASOS DALIS
Važiuojamoji trasos dalis turi būti iš natūralių medžiagų (smėlis, purvas ir t.t.) su natūraliomis ar
padarytomis iš natūralių medžiagų kliūtimis. Betono ar asfalto paviršius draudžiamas. Ji neturi kirsti gilaus
vandens ruožų, neturi būti labai akmenuota arba turėti pernelyg ilgas tiesiąsias, taip pat negali šakotis.
Paviršius turi sugebėti sugerti vandenį, būti lengvai prižiūrimas ir suteikti gerą sukibimą. Važiuojamoji
trasos dalis turi būti išdėstyta maksimaliai atsižvelgiant į sportininkų saugumą.
3.1.Ilgis
Važiuojamosios trasos dalies ilgis turi būti ne mažesnis kaip 1,2 km. (tarptautinėms varžyboms 1,5
km.) ir ne didesnis kaip 2 km. Jis turi būti matuojamas išilgai centrinės linijos (žr. diagrama Nr.1).
3.2.Plotis
Važiuojamosios trasos dalies plotis ties siauriausia vieta turi būti ne mažesnis kaip maždaug 5 m
(tikrasis važiuojamosios dalies plotis) solo klasėms, ir maždaug 6 m priekaboms. Minimalus plotis

maždaug 8 m (tikrasis važiuojamosios dalies plotis) yra rekomenduojama. Važiuojamoji dalis
negali būti padalinta kliūties (šakotis). (žr. diagramą Nr.1 ).
3.3.Vertikali erdvė
Laisvas vertikalus tarpas nuo važiuojamosios dalies paviršiaus iki kliūties virš jos turi būti ne
mažesnis kaip 3m.(žr. diagramą Nr.1).
3.4.Greitis
Vidutinis greitis neturi viršyti 55 km/h (skaičiuojama per vieną pilną važiavimą)
3.5.Neutralios zonos
Aplink visą trasos važiuojamąją dalį turi būti neutrali saugos zona, pakankama apsaugoti
lenktynininkus ir žiūrovus. Zonos plotis gali skirtis, tačiau jokiu būdu, neturėtų būti mažesnis nei
maždaug 1 m. Iš žiūrovu pusės ši zona atskiriama tvorelėmis arba natūraliomis kliūtimis, o iš trasos
pusės pažymėta žymekliais kurie gali būti sujungti lengvai nutraukiama juosta (virvės ir lynai
naudoti draudžiama). Žymekliai gali būti mediniai – lengvai lūžtantys, arba lankstūs plastmasiniai, ne aukštesni kaip 50 cm nuo trasos paviršiaus ir maždaug 25 mm skersmens. Šiaudų
ryšuliai ar kita smūgį gerai absorbuojanti medžiaga, taip pat gali būti padėta šioje zonoje.
3.6.Tramplinai
Visi tramplynai privalo turėti numerius ir turi būti pažymėti trasos plane. Kiekvienas tramplynas
turi būti padarytas turint mintyje sportininkų saugumą. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas
pradiniam šuolio kampui ir saugiai lenktynininko nusileidimo vietai padaryti.
3.7.Bangos
Bangos yra leidžiamos, bet atstumas tarp aukščiausių kiekvienos bangos taškų turėtų būti maždaug
10 m. Vienos bangos aukštis yra apribotas iki maždaug 80 cm (žr. diagramą Nr. 2). Kiekviena
banga turi būti padaryta turint mintyje dalyvių saugumą.
3.8.Gretimi trasos važiuojamosios dalies takai
Minimalus plotis tarp gretimų trasos važiuojamosios dalies takų turėtų būti maždaug 10 m, arba
būti suprojektuota taip, kad medicinos personalas galėtų lengvai ir saugiai pravažiuoti tarp šių takų.
Gretimi trasos važiuojamosios dalies takai turi būti atskirti ir saugomi bet kuriuo iš šių būdų:
medžio tvora, plastikinės tvoros ir / ar šiaudų ryšulių (plona virvė gali būti naudojama sutvirtinti
lanksčią tvorą). Tačiau bet kuri iš šių medžiagų, negali būti ir / ar pakeisti važiuojamosios dalies
žymeklių.
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas, kad nebūtų galima kirsti trasą ir įvažiuoti į gretimą taką
įgyjant pranašumą.
3.9.Trasos teisėjų (flag maršalų) postai
Turi būti pakankamas skaičius trasos teisėjų postų, kur vėliavėlių pagalba trasos teisėjai
lenktynininkams suteikia informaciją apie padėtį trasoje. Vietos turi būti parinktos turint mintyje
trasos teisėjų saugumą ir taip, kad trasos teisėjai aiškiai matytų jiems paskirtą važiuojamosios
dalies ruožą, o lenktynininkai aiškiai matytų trasos teisėjų signalus. Visi postai privalo turėti savo
numerį ir būti pažymėti trasos plane.
3.10. Remonto ir signalizacijos zona
- Šalia trasos važiuojamosios dalies turi būti įrengta remonto ir signalizacijos zona. Ji turi būti
pažymėta trasos plane.
- Remonto ir signalizacijos zona yra aptverta nuo pašalinių asmenų aikštelė (maždaug 50 m ilgio
ir 10 m pločio), turinti tiesioginę prieigą prie trasos važiuojamosios dalies su įvažiavimo ir
išvažiavimo vartais, kuriuos kontroliuoja paskirti trasos teisėjai ir tiesioginį susisiekimą su
sportininkų stovykla. Turi būti griežta leidimų sistema patekimui į šią zoną. Įvažiavimo ir
išvažiavimo vartai turi būti visą laiką tušti. (žr. diagramą Nr.3).

-

Remonto ir signalizacijos zona turi būti aiškiai matoma lenktynininkų.
Monitorius, rodantis lenktynininkų laikus ir vietas, privalo būti įrengtas šioje zonoje. Jis turi
būti specialioje dėžėje saugančioje nuo kritulių ir saulės, ir pakeltoje ant stovo maždaug į 2 m
aukštį.
- Remonto ir signalizacijos zonoje rūkyti draudžiama. Joje, prie įėjimo, turi būti užrašas „Rūkyti
draudžiama“.
3.11. Kliūčių apsauga
Šiaudų ryšuliais arba kita gerai smūgį absorbuojančia medžiaga reikia uždegti stulpus, medžius,
tvoras, akmenis ir kitas kliūtis, kurios gali kelti pavojų lenktynininkams.
3.12. Automobilių padangos
Padangomis žymėti trasos važiuojamąją dalį yra draudžiama, išskyrus vidinę posūkio dalį. Jei
padangos naudojamos ženklinant vidinę posūkio dalį, naudojamos tik lengvųjų automobilių
padangos ir jos turi būti sudėtos tik horizontaliai (maksimalus aukštis maždaug 50 cm). Prireikus,
užtikrinti padangų stabilumą, gali būti naudojama lengvai trūkstanti plastmasinė juosta, arba
mediniai kuoliukai. Medinis kuoliukas negali būti aukštesnis nei paguldytos padangos
3.13. Laistymas
Trasa turi būti tinkamai laistoma prieš varžybas ir tarp važiavimų, kad palaikyti tinkama trasos
stovį ir apsaugoti lenktynininkus bei žiūrovus nuo dulkių.
3.14. Varžybų biuras
Trasoje turi būti varžybų biuras, kur renginio metu dirba komisaras, teisėjai ir sekretoriatas.
Varžybų biuro minimalūs reikalavimai:
- Patalpa su grindimis, kurioje vienu metu galėtų dirbti iki 15 žmonių, apsaugota nuo vėjo, lietaus
ar kitų neigiamų atmosferinių poveikių bei varžybų metu keliamo triukšmo, dulkių. Jei tai yra
autobusas, turi būti išimtos sėdynės, kad galima būtų laisvai judėti.
- Patalpoje turi būti pakankamas kiekis stalų ir kėdžių.
- Patalpoje turi būti tvarkingai veikiantis elektrinis įvadas technikos pajungimui, pakankamas
apšvietimas. Elektros kiekis turi būti pakankamas, kad vienu metu galima būtų naudoti visus
reikiamus elektrą naudojančius prietaisus.
- Varžybų biuras turi būti aprūpintas pakankamu kiekiu smulkaus biuro inventoriaus (rašomas
popierius, smeigtukai, sąvaržėlės, skylmušiai ir t.t.) ir veikiančiu kopijavimo aparatu. Jame turi
būti pakabintas trasos planas.
Organizatorius skiria atsakingą žmogų, kuris atsako už sklandų varžybų biuro aptarnavimą.
Varžybų biuras turi būti pilnai paruoštas darbui, viena diena anksčiau, nei bus pirma oficiali
treniruotė.
3.15. Užtvarai žiūrovams
Žiūrovams kontroliuoti, kad jie negalėtų patekti į trasos važiuojamąją dalį, turi būti užtvarai. tai
gali būti tvoros ar gamtinės kliūtys, tačiau visais atvejais turėtų būti minimalus aukštis nuo 1,2 m ir
2,0 m. Šie užtvarai turi netrukdyti stebėti varžybų, tačiau turi būti pakankamai tvirti, kad stabdytų
žiūrovus. Jei naudojami mediniai stulpeliai, jie negali turėti aštrių briaunų. Pageidautina užtvarų
spalva yra žalia arba ruda.
4. STARTO ZONA
4.1.Starto zona
Starto zona turi būti aptverta aukšta tvora, kad pašaliniai asmenys negalėtų į ją patekti. Turi būti
griežta leidimų sistema patekimui į šią zoną. Nei vienas asmuo, išskyrus startuojančius
sportininkus, teisėjus, fotografus ir televizijos operatorius, negali būti starto zonoje.
4.2.Starto tiesioji

-

Starto tiesios ilgis nuo pradžios neturėtų viršyti 125 m (atstumas nuo starto užtvaro iki taško,
kur tiesios vidurinė linija suka į pirmą posūkį). Mažiausias ilgis 80 m, rekomenduojama
naujoms trasoms (žr. diagramą Nr.1 ir Nr.4).
- Starto tiesiojoje neturi būti jokių tramplynų ar šuolių. Starto tiesioji iki pirmo posūkio
rekomenduojama lyginti prieš kiekvieną startą.
- Starto tiesioji gali būti naudojama tik startui ir negali būti kertama, išskyrus rato pabaigą.
4.3.Starto užtvaras
- Startinis užtvaras yra būtinas. Jis turi būti kietos ir standžios konstrukcijos (žr. diagramą Nr.5).
- Užtvaro valdymas gali būti rankinis arba distancinis. Užtvaro operatorius turi būti pilnai
nematomas startuojantiems sportininkams.
- Minimalus užtvaro aukštis 50 cm, maksimalus - 52 cm.
- Betoninis užtvaro pagrindas (jei jis yra) ne platesnis kaip 60 cm.
- Startinio užtvaro ilgis turi būti ne mažesnis kaip 30m.( tarptautinėms solo varžyboms – 40m).
- Startinis užtvaras turi kristi atgal. Taip pat, turėtų būti apribojamas atsilenkimas į priekį ne
daugiau kaip 80° nuo žemės paviršiaus.
- Sekcijinio startinio užtvaro vienos sekcijos plotis – 1m. Solo klasėms kas antra sekcija turi būti
nudažyta kontrastingomis spalvomis, jei kartu vyksta ir motociklų su priekabomis ar atv
varžybos, turi būti nudažytos kontrastingais dažais kas dvi sekcijas.
- Turi būti paruošta vieta antrai motociklų eilei.
- Siekiant užkirsti kelią lenktynininkams keisti savo vieta prie starto užtvaro turi būti įrengti
galiniai barjerai. Atstumai nuo starto užtvaro (nuleisto) ir pirmos eilės galinio barjero, pirmos
eilės galinio barjero ir antros eilės galinio barjero, turi būti 3 m. Pirmos eilės galinis barjeras
turi būti nudažytas kontrastingais dažais kas 2 m. Atstumas tarp antros eilės galinio barjero ir
tvoros arba reklamos lentos turėtų būti mažiausiai 4 m.
- Startinis užtvaras turi būti įrengtas taip, kad suteiktu lygias galimybes visiems vienos eilės
lenktynininkams.
4.4. Priešstartinio laukimo zona
- Laukimo zonos plotas turi būti pakankamai didelis, kad jame laisvai tilptų 42 solo klasių
motociklai, arba 32 motociklai su priekabomis, ar ATV (apie 320 kv.m). Pagrindas turi būti
tvirtas ir turi turėti tinkamą paviršinio vandens drenažą (žr. diagrama Nr.6).
- Laukimo zona turi būti aptverta tvora, minimalus aukštis maždaug 2 m, su dviem vartai (įėjimas
/ išėjimas). Turi būti griežta leidimų sistema patekimui į šią zoną.
- Įėjimo vartai turi turėti tiesioginį susisiekimą su sportininkų stovykla.
- Laikrodis matomas visiems ir rodantis varžybų oficialųjį laiką turi būti prie įėjimo į laukimo
zoną.
- Laukimo zonoje rūkyti draudžiama. Joje, prie įėjimo, turi būti specialus ženklas su užrašu
„Rūkyti draudžiama“.
- Laukimo zonoje turi būti tualetas.
5. FINIŠO ZONA
5.1.Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas saugumui finišo zonoje, siekiant neleisti sportininko
komandos nariams, žurnalistams, žiūrovams ir t.t., patekti į trasos važiuojamąją dalį, finišuojant
sportininkams. Finišo zona turi būti aptverta tvora, minimalus aukštis maždaug 2 m (žr. diagramą
Nr.6).
5.2. Laiko kontrolės ir ratų skaičiavimo teisėjų postas

-

Laiko kontrolės ir ratų skaičiavimo postas turi būti įrengtas ties finišo linija. Finišo linija turi
būti aiški ir visiems žinoma. Priešingoje nuo posto pusėje, ant finišo linijos turi būti pastatytas
aiškiai matomas, vertikalus finišo linijos pažymėjimas (žr. diagramą Nr.6).
- Posto patalpa turi būti su grindimis, joje vienu metu galėtų dirbti iki 5 žmonių, apsaugota nuo
vėjo, lietaus ar kitų neigiamų atmosferinių poveikių bei varžybų metu keliamo triukšmo, dulkių.
Jei tai yra autobusas, turi būti išimtos sėdynės, kad galima būtų laisvai judėti.
- Laiko kontrolės ir ratų skaičiavimo postui turi būti užtikrintas nepertraukiamas elektros
energijos tiekimas, pakankamas laiko kontrolės sistemai dirbti.
- Ties finišo linija rekomenduojamas atgalinio skaičiavimo laikrodis, rodantis kiek liko laiko iki
treniruotės, kvalifikacijos ir važiavimo pabaigos. Jis turi būti matomas važiuojantiems
sportininkams.
5.3.Apdovanojimo pakyla
Apdovanojimo pakylos vieta turi būti pažymėta trasos plane. Už apdovanojimo pakylos turi būti
įrengti stovai Lietuvos moto kroso Čempionato rėmėjų reklamai pakabinti (reklaminius užrašus
pagamina ir pateikia LMSF) ir stiebai Lietuvos valstybinei ir LMSF vėliavoms.
5.4.Uždaras parkas
- Uždaras parkas, kuriame po paskutinio kiekvienos klasės važiavimo 30 minučių uždaromi trijų
geriausių kiekvieno važiavimo dalyvių motociklai, turi būti pažymėtas trasos plane. Pagrindas
turi būti tvirtas ir turi turėti tinkamą paviršinio vandens drenažą (žr. diagrama Nr.6).
- Uždaras parkas turi būti aptvertas tvora, minimalus aukštis maždaug 2 m. Jame gali būti tik
tech. komisijos teisėjai.
- Uždarame parke rūkyti draudžiama. "Rūkyti draudžiama" užrašas turi būti prie įėjimo į šią
zoną.
6. SPORTININKŲ STOVYKLA
6.1. Sportininkų stovykla (žr. diagrama Nr.6)
- Sportininkų stovyklos vieta turi būti pažymėta trasos plane, o pati stovykla paruošta diena
anksčiau nei prasidės motociklų tech. apžiūra..
- Stovykloje turi būti įrengta oficialių pranešimų ir rezultatų paskelbimo lenta. Minimalūs
matmenys: 2 m (ilgis)x 1 m (aukštis).
- Stovyklos privažiavimo keliai turi būti visada atviri, o pagrindas turi būti toks, kad dalyvių
transportas (automobiliai) galėtu judėti (neužklimptu) bet kokiomis oro sąlygomis.
- Sportininkų stovykla privalo turėti tiesioginį įvažiavimą į priešstartinio laukimo zoną .
- Stovykloje turi būti pakankamas atliekų konteinerių skaičius ir ne mažiau 4 tualetų.
- Stovykloje turi patenkinamai girdėtis komentatoriaus pranešimai.
- Stovykloje turi būti numatyta ir pažymėta trasos plane, tech. kontrolės postas, motociklų
bandymo trasa ir motociklų plovykla. Ne plovykloje plauti motociklus - draudžiama.
- Bet kuri motorizuota transporto priemonė (motociklai, keturračiai, mopedai, automobiliai,
sunkvežimiai ir t.t.), stovykloje visada privalo judėti lėtai ir atsakingai, nesukeliant pavojaus ir
atsižvelgiant į visų saugumą.
- Varžybų dienomis nuo 23 val. iki 05 val. sportininkų stovykloje poilsio laikas (draudžiama
užvedinėti motociklus, be reikalo važinėti po stovyklą). Už ramybės palaikymą atsako varžybų
rengėjai.
- Sportininkų stovykloje draudžiama naudoti sarginius šunis.
6.2. Tech. kontrolės postas

-

Techninės kontrolės postas turi būti įrengtas apie 20 kv. m. aikštelėje ant horizontalaus, kieto
paviršiaus ir turi turėti tinkamą paviršinio vandens drenažą. Rekomenduojama, kad ji būtų
įrengta šalia laukimo zonos (žr. diagrama Nr.6).
- Techninės kontrolės poste turi būti stalas ir nemažiau dvi kėdės.
- Techninės kontrolės postas turi būti aptvertas ir turėti dvejus vartus (įėjimas / išėjimas).
- Techninės kontrolės poste rūkyti draudžiama. "Rūkyti draudžiama" užrašas turėtų būti
pakabintas prie šio posto įėjimo.
- Techninės kontrolės postas turi pradėti dirbti pagal nustatytą dienotvarkę.
- Kilus protestui dėl motociklo, motociklas turi būti pastatytas techninės kontrolės poste, kur jis
turi būti tinkamai apsaugotas.
6.3. Motociklų plovykla
- Organizatorius turi įrengti motociklų plovimo zoną su 8 vandens čiaupais. Vandens pajėgumai
turi būti pakankami, naudojant visus čiaupus vienu metu.
- Plovimo zona privalo turėti pakankamą paviršinio vandens drenažą.
- Plauti motociklus ne plovimo zonoje – draudžiama.
6.4. Motociklų bandymo trasa
- Nedidelė motociklų bandymo trasa turi būti numatyta sportininkų stovykloje (žr. diagramą
Nr.6).
- Bandymo trasa turi būti sudaryta iš dviejų greta esančių važiavimo juostų, kurios atskirtos bet
kurią iš šių medžiagų: medžio tvora, plastikinė tvora ar šiaudų ryšuliai. Bandymo trasa turi būti
šių mažiausių matmenų: 50 m (ilgis) x 10 m (plotis). Ji turi būti visiškai aptverta.
7. GELBĖJIMO TARNYBOS
7.1. Medicinos tarnyba
Visose motociklų kroso varžybose Lietuvoje, turi būti medicinos tarnyba. Medicinos darbuotojų ir
medicinos transporto kiekį nustato varžybų nuostatai. Organizatorius privalo gauti iš artimiausios
ligoninės patvirtinimą, apie pasiruošimą priimti susižeidusius sportininkus ir pateikti varžybų
komisarui, o jei jo nėra – vyr. teisėjui. Sužeistųjų evakuacijos planas turi būti numatytas per
organizatorius ir varžybų vyr. gydytojo susitikimą..
7.2.Priešgaisrinės tarnybos
Per visą varžybų laiką, visoje trasoje turi būti teikiama veiksminga gaisro gesinimo paslauga.
7.3.Avarinis / evakuacijos planas
Nelaimės atveju (avarija, gaisras ir t.t.), efektyvų skubaus iškvietimo / evakuacijos planą, skirtą
visai trasai (įrenginiai ir važiuojamoji dalis), prieš varžybas turi sudaryti organizatorius ir
gelbėjimo tarnybos.
8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Šie LMSF motociklų kroso trasų standartai yra pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis
motociklų kroso trasų standartus Lietuvoje.
8.2. Įvykus pasikeitimams FIM kodeksuose, analogiški pakeitimai turi būti daromi ir šiuose
standartuose.
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