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Sportas ir verslas

Vilniaus ralis 1961m. – 1300km

foto iš asmeninio archyvo

UAB “Hansa lizingas” Rin-
kodaros skyriaus vadovė Elena 
Šilovaitė

-Kodėl „Hansa lizingas“ re-
mia autosportą?

-„Vilniaus“ ralį „Hansa lizingas“ 
sėkmingai remia jau nuo 2001 metų. 
Sportas simbolizuoja gyvybingumą, 
judėjimą, veržlumą. Mūsų įsitikini-
mu, gera fizinė būklė padeda pasiek-
ti puikių rezultatų ir intelektualinė-
je veikloje. Todėl „Hansa lizingas“ 
remia automobilių sporto projektus. 
Šio sporto rėmimo tikslas - skatinti 
automobilių sporto vystimąsi tiek 

Raliai “Vilnius” – vienos seniau-
sių šalyje automobilių sporto varžybų, 
su pertraukomis rengiamos nuo 1961 
metų. 

Pirmajame “Vilniaus” ralyje star-
tavo 26 automobilių ekipažai, kurie 

turėjo įveikti nelengvą net 1300 kilo-
metrų kelionę. 

Įvairiais metais “Vilniaus” raliuo-
se savo meistriškumu žiūrovus žavėjo 
bene visi garsiausi šalies automobilių 
ralio meistrai, tarp jų ir šimtmečio 

lenktynininku tituluojamas Stasys 
Brundza.

Paprašėme prisiminti praeity-
je vieno garsiausio lenktynininko 
pirmąjį startą “Vilniaus” ralyje 
ir apskritai to laikotarpio lenk-
tynes. 

Pirmą kartą „Vilniaus“ ralyje da-
lyvavau 1966 metais su amžiną atilsį 
Kastyčiu Girdausku, rungtyniavome 
su „Zaporožiečiu“. Kadangi nebu-
vo atskiros „Zaporožiečių“ klasės, 
važiavome kartu su „Moskvič“ au-
tomobiliais ir užėmėm 3 vietą – tai 
buvo šioks toks laimėjimas. Pamenu, 
“Zaporožietis” turėjo tokią tendenciją 
virsti ant posūkio. Todėl dešiniaja-
me posūkyje šturmanas išlįsdavo pro 
langą, norėdamas atsverti automobilį, 
kad šis neapsiverstų. Tačiau kadangi 
varikliai buvo silpni, oro pasipriešini-
mas padidėdavo ir vis tiek jis neva-
žiuodavo. Nelabai sėkmingi bandy-
mai buvo, bet įdomūs...

Apibūdinkite tuometinis ra-

Lietuvoje, tiek visame Baltijos regi-
one. 

- Lizingo bendrovių verslas 
pasižymi konservatyvumu ir ri-
zikos vengimu. Kaip tai dera su 
rizikos ir adrenalino kupinu ra-
lio pasauliu?

- „Hansa lizingo“ veikla susijusi 
su transporto priemonių įsigijimo fi-
nansavimu. Mums labai svarbu, kad 
ralio organizatoriai kreiptų deramą 
dėmesį į saugumo reikalavimus. 
Beje, manau, kad konservatyvumo 
požymiai iš finansinių institucijų 
apibrėžimo ilgainiui išnyks. Elek-
troninė bankininkystė, nauji banko 
poskyriai, kiti sprendimai (sakykim, 
naujas portalas www.naujasauto.lt) 
leidžia kalbėti kaip tik apie inovaty-
vumą, šiuolaikiškumą, o ne konser-
vatyvumą.

-Ar Jums asmeniškai  patinka 
ekstremalios sporto šakos ir au-
tosportas?

-Patinka kalnų slidinėjimas ir 
dviračiai. Tačiau automobilį vairuoju 
saugiai ir visuomet prisisegu saugos 

diržus ir visus keleivius priverčiu tai 
padaryti. Autosporto varžybas labai 
mėgstu stebėti, bet tik stebėti. 

-Ar nenorėtumėte savęs iš-
bandyti šturmano kėdėje?

-Negalvojau apie tai. Man atrodo, 
susisuktų galva. 

-Už ką sergate per ralio var-
žybas?

-Neišduosiu. Beje, daug simpatijų 
turiu labai įspūdingai važiuojančiam 
„žiguliukui“. Manau, važiavimas su 
tokios markės automobiliu raliuose 
simbolizuoja atkaklumą.

foto iš asmeninio archyvo

UAB „GRIFS AG“ Direkto-
rius Vytautas Kregždė

-Kaip prasidėjo Jūsų pažintis 

su autosportu?
- Gal 1986 m. į pirmas varžybas 

mane nusivežė tėvas. Pamačiau ir 
įstrigo – greitis, energija, dulkės, 
azartas. Nuo 1991 metų pradėjau 
savarankiškai žiūrėti ralį ir domė-
tis viskuo, kas susiję su raliu. Iki 
1998 – 2000 Lietuvoje buvo labai 
sudėtinga domėtis raliu, nes infor-
macijos apie varžybas gauti buvo 
sudėtinga, reikėjo ją “medžioti”. 
Toks buvo metas, kai atrodė, kad 
varžybos buvo rengiamos tik pa-
tiems ralistams ir organizatoriams. 
Nuo 1998 m. turėjau galimybę 
“įlįsti” į pasaulinį voratinklį ir 
akies krašteliu sužinoti, kas dedasi 
užsienyje. 

-Jūsų vadovaujama bendro-
vė saugo kai kuriuos „Vilniaus“ 
ralio greičio ruožus. Kiek tam 
reikia pajėgų?

- Tai bus mums nauja patirtis, 
anksčiau ralio varžybų apsaugoje 
dalyvauti neteko. Stengsimės pa-
teisinti organizatorių lūkesčius ir 
tinkamai atlikti savo darbą. Manau, 
kad perspektyvoje kaip tik saugos 
tarnybos galėtų organizatoriams 

padėti užtikrinti saugumą trasoje. 
„Vilniaus“ ralio apsaugos užtikrini-
me dalyvaus apie 50 “GRIFS AG” 
darbuotojų. Visų ralio greičio ruožų 
saugumo užtikrinimui reikia nedi-
delės 250-300 žmonių “armijos”, 
tai yra nemaži materialiniai ir or-
ganizaciniai ištekliai.

-Nenorėtumėte suburti savo 
autoralio komandos?

- Apie ralio komandą visada sva-
joju. Jeigu rimtai, tai kol kas užten-
ka laiko ir jėgų tik ralio žiūrėjimui. 
Bet žiūrint į ateitį, visko gali būti.         

-Ar neketinate išmėginti sa-
vęs piloto ar šturmano kėdėje? 

- Ketinu, bet yra keletas bet: lai-
ko stygius, šeima nelabai žavisi šia 
idėja, gal trūksta kažkokio „stum-
telėjimo“ ar kažkokios „idėjos fix“ 
, kol kas visos idėjos „bręsta“ atei-
čiai. Mėgėjiškai elementariu ralio 
automobiliu (S-2000) esu važiavęs 
mūsų klubo organizuotuose rengi-
niuose, darėm rungtis, mini varžy-
bas. Tikrai patiko, žiauriai užveda. 
Ateityje, nesiekdamas aukštų tiks-
lų, tikrai, manau, pabandysiu išva-
žiuoti į tikrą ralio trasą. 

lius. 
Apskritai tų metų raliai labai ski-

riasi nuo šių dienų ralio varžybų: bū-
davo žymiai ilgesnės trasos, nebuvo 
kelio knygų, reikėjo orientuotis pagal 
žemėlapį, nebuvo jokių treniruočių 
prieš varžybas, taigi šia prasme buvo 
sudėtingesni raliai...

Ar nuvažiuojate pasižiūrėti 

Lietuvos ralio čempionato var-
žybas?

Retkarčiais nuvažiuoju, žinoma. 
“Vilniaus” ralį taip pat ketinu žiūrėti.

Jeigu dalyvautumėte dabar ra-
lyje, kokį sportinį automobilį pa-
sirinktumėte?

Tai priklauso nuo trasos. Pažiūrė-
kime į Pasaulio ralio čempionato re-
zultatų lentelę, kas laimi – juk perga-
les lemia ne tik geri lenktynininkai, 
bet ir geri sportininiai automobiliai, 
tokie, manau, yra “Peugeot”, “Ford”, 
taip pat “Subaru”, “Mitsubishi”. 

Kaip manote, kas sudaro ralio 
sėkmės formulę?

Atkaklus sunkus darbas, ir ne vie-
no žmogaus, o visos komandos. Sė-
kmę lemia rimtas pasiruošimas ralio 
varžyboms. 

Ką norėtumėte palinkėti “Vil-
niaus” ralio  dalyviams?

Tvirtos rankos ir šaltos galvos, ne-
sikarščiuoti, saugoti automobilį ir sė-
kmingai pasiekti finišą. 

Ralis “1000 ežerų“ 1973, S. Brundza ir V.Iljinas           http://sovietrally.narod.ru

Ralis “1000 ežerų“ 1973, “skrendantis “prosas”            http://sovietrally.narod.ru 1974m, ralis ”1000 ežerų“ S. Brundza ir V. Egerov užėmė antrąją vietą       http://sovietrally.narod.ru

Stasys Brundza                      www.audriusz.net
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Šį vairavimo technikos elementą 
išrado skandinavai, nuo pat ralio 
atsiradimo istorijos pagarsėję kaip 
geriausiai žvyro danga važiuojantys 
lenktynininkai. 

Atvažiuojant dideliu greičiu į 
„aštrų“ posūkį „švaria“ trajektorija, 
automobilio priekis dažnai neno-
ri suktis į posūkio vidų ir išslysta 
į išorę. Taigi tam, kad automobilis 
„tilptų“ į posūkį, reikia arba labai 
sumažinti greitį, arba imtis kitokių 
gudrybių...

„Scandinavian flick“ (flick-stai-
gus posūkis, anglų k.), arba „Pen-
dulum turn“ (Švytuoklės posūkis-
anglų k.) – tai vienas iš vairavimo 
technikos elementų, plačiai naudo-
jamų ralyje.

Artėdamas prie staigaus posūkio, 
vairuotojas daro staigų judesį vairu 
į priešingą posūkio krypčiai pusę ir 
kartu sugeneruoja trumpą stabdymo 
impulsą. Nepatyrusiam žiūrovui iš 
šalies gali atrodyti, kad šturmanas 
suklydo arba vairuotojas sumaišė 
dešinįjį posūkį su kairiuoju. Tačiau 
šis manevras išprovokuoja automo-
bilio slydimą prieš posūkį ir vairuo-
tojas variklio traukos ir vairo dėka 
jau kontroliuoja automobilio pozi-
ciją posūkio trajektorijoje. Daugiau 
traukos – arčiau posūkio vidaus, 
mažiau – arčiau išorinės posūkio 
dalies. 

O štai ką apie šį vairavimo tech-
nikos elementą kalba mūsų lenkty-
nininkai.

 
www.reporteris.com

Martynas Samsonas:
Šiais laikais N grupės ar WRC 

vairuotojai tokių triukų nebedaro 
ar bent stengiasi nedaryti. Tam 
smarkiai padeda šiuolaikinė pro-
tinga technika.

Važiuodamas staigesnius po-
sūkius, kartais naudoju šį vai-
ravimo technikos elementą, nes 
tautiečiams patinka. O jei rimtai, 
tai naudoju tuomet, kai priekis 
„nelenda“ į posūkį, mūsų klasėje 
(RWD) tai labai normalu. Be to, 
tai suteikia daug gražių vaizdų, 
bent jau dėl to tikrai nesinorėtų, 
jog ši klasė kitais metais išnyktų 
iš LARAČ.

www.reporteris.com

Deividas Jocius:
Naudoju „Scandinavian flick“. 

Tai dėl didelio greičio, nuo kurio 

automobilis negali posūkyje va-
žiuoti neslysdamas, automatiškai 
inercija automobilį pradeda veikti 
pagal paprasčiausius fizikos dės-
nius. Vairuotojas tik kovoja su 
inercijom ir stengiasi automobilį 
išlaikyti kelio trajektorijoje. Kie-
kvienas vairuotojas atlieka tai in-
dividualiai, vieni tai atlieka „aš-
triai“, kiti „švelniau“, yra ir tokių, 
kurie to visai nedaro...

www.reporteris.com

Rokas Lipeikis:
Tikro „Scandinavian flick“ aš 

beveik niekada nenaudoju, nes su 
“aktyvia” mašina, mano nuomone, 
jis neduoda nieko gero rezultatui, 
o ir jis nėra labai priimtinas mano 
vairavimo stiliui ir mano greito 
važiavimo sampratai. Naudoju kai 
kuriuos „Scandinavian flick“ ele-
mentus, bet žymiai švelniau…

www.reporteris.com

Vilius Rožukas:
Nesu mėgėjas naudoti „Scan-

dinavian flick“ vairavimo stiliaus, 
nes manau, kad jį naudojant, pra-
randamas greitis, tai reiškia pra-
randamas ir laikas.

Šį posūkio įveikimo stilių daž-
niausia vartoju ekstremaliose si-
tuacijose, kai atvažiuoju į posūkį 
per greitai arba netikėtai pamatau 
kokią nors kliūtį.

Žinoma, kartais tenka panau-
doti, norint pelnyti žiūrovų simpa-
tijas, bet taip atsitinka labai retai 
ir tik įsitikinus, kad nenukentės 
rezultatas.

www.reporteris.com

Evaldas Čirba:
Apie vairavimo techniką galiu 

pasakyti tik tiek, kad kaip moku 
– taip vairuoju, ir jokių „“Scan-
dinavian flick“ nepažįstu, todėl 
„varau“ lietuvišku stiliumi „ga-
zas-dugnas“...

www.reporteris.com

Martynas Samsonas
BMW 318is (R<=2000)

Maksimali galia (AG) 193 AG

Sukimo momentas (Nm) 190 (Nm)

Įsibėgėjimas iki 100 km/h -

Darbinis tūris 1895 cc

Kuro sąnaudos ralio režimu 
(l/ 100km)

40 l/
100km

Automobilis paruoštas BMW 318is 
E30 bazėje šiais metais prieš pat Sam-
po Winter Rally pagal nacionalinius 
R 2000 klasės reikalavimus. Variklis 
1895cc,   greičių dėžė 6 pavarų, kumš-
telinė, LSD blokiruotė, „Reiger“ ir 
mūsų pačių amortizatorių mišinys, svo-
ris 1010 kg. 

Kodėl būtent BMW 318is?
Visa laiką patiko RWD (Rear-wheel 

drive-galiniais ratais varomas automo-
bilis), autokrose kažkada vairavau RWD 
bagį – labai patiko ir sekėsi neblogai. 
Taigi norėjau galu varomo automobilio, 
tinkamo ir raliui. Iš tikro didelio pasi-
rinkimo nebuvo. VFTS? Labai šaunus, 
bet jau yra. Ford Sierra – nepatinka. 
Toyota Starlet – puikus variantas, bet 
apie jį nieko nežinojau. BMW? Kažkas 
panašaus ralyje važiavo, tai M3 tokiu 
pačiu E30 kėbulu. Nemažai standarti-
nių ir nebrangių detalių. Tokia mintis 
ir rutuliojasi – kažkiek priartinti turimą 
automobilį iki M3 lygio. Šiuo metu jam 
trūksta kelių tokių agregatų. Bet tai ne 
už kalnų...

 

www.4rally.eu

Artūras Ežerskis
Subaru Impreza WRX STI (N4)

Maksimali galia (AG) 270 AG

Sukimo momentas (Nm) 550 (Nm)

Įsibėgėjimas iki 100 km/h per 6 s

Darbinis tūris 1997 cc

Kuro sąnaudos ralio režimu 
(l/ 100km)

-

Automobilis paruoštas 2004 m. Bel-
gijoje “Syms Europe NV” kompanijoje, 
sukomplektuotas pagal visus 2006 m. 
VO. Automobilį pilotavo Aki Teiskonen, 
dalyvavęs su šiuo automobiliu trijuo-
se Pasaulio ralio čempionato etapuose 
(PWRC): Argentinoje iškovota antroji 
vieta, Meksikoje – trečioji, Kipre – an-
troji vieta. 

Kodėl Subaru?
Subaru - ir Afrikoj Subaru…

Romas Namaju6ka

Antanas Šimelis
Subaru Impreza WRX STI (N4)

Maksimali galia (AG) 215 AG

Sukimo momentas (Nm) 340 (Nm)

Įsibėgėjimas iki 100 km/h -

Darbinis tūris 1994 cc

Kuro sąnaudos ralio režimu 
(l/ 100km)

40-50 l/ 
100km

Automobilis pagamintas 2003 m.
A/m raliui ruoštas Utenoje, „Samso-

nas Motorsport“ – 2005 metais.
Variklis ir turbina – standartiniai Sti 

agregatai, naudojamas „gatvinis“ 98 
benzinas.

Kumštelinė „Samsonas Motorsport“ 
greičių dėžė, „Reiger“ amortizatoriai.

Kodėl Subaru?
Tikrai ilgai neanalizavau, ką rinktis, 

kai pradėjau galvoti apie 4 WD. Dar 
„beraliuodamas“ su VW Golf, jau gal-
vojau apie Subaru, nes Subaru turi savo 
legendinę istoriją, savo išskirtinį „vei-
dą“, savo mėlyną spalvą, savo „gerbė-
jus“, savo vairavimo savybes, net savo 
burzgimą ir dar daug daug savo. Va to-
dėl ir Subaru!

 www.reporteris.com

Rokas Lipeikis
Mitsubishi EVO VIII RS (A8)

Maksimali galia (AG) 328 AG

Sukimo momentas (Nm) 576 (Nm)

Įsibėgėjimas iki 100 km/h -

Darbinis tūris 1997 cc

Kuro sąnaudos ralio režimu 
(l/ 100km)

80 l/100km

Automobilis paruoštas 2004 m. 
“Egzotikos” komandos jėgomis, 
bendradarbiaujant su D. Biesevičiu-
mi (kėbulas, saugos lankai). Variklio 
valdymo kompiuteris – “GEMS”, 
aktyvaus centrinio diferencialo val-
dymas – “GEMS”, amortizatoriai – 
“Ohlins”, 5 pavarų kumštelinė dėžė 
pagaminta “Samsonas Motorsport”, 
priekinė blokiruotė N gr.  “Ralli-
art”, galinė – standartinė, stabdžiai  
“Brembo” N gr., sankaba  N gr. 
“Ralliart”.

Kodėl Mitsubishi?
Per 4 metus su EVO 6 pavy-

ko sukaupti pakankamai patirties, 
ruošiant automobilį. Jis buvo labai 
patikimas, gana nebrangi eksploa-
tacija, todėl ir vėl buvo pasirinktas 
Mitsubishi. O EVO 8, nes tuo metu 
šis modelis buvo gaminamas. 

www.reporteris.com

Evaldas Čirba
Mitsubishi EVO IX (N4)
Mūsų EVO paruoštas 2007 me-

tais „EARS Motorsport“ firmoje. 
Kompiuteriai „MOTEC“, „Sam-
sonas Motorsport“ greičių dėžė, 
„Reiger“ amortizatoriai, „Ralliart“ 
blokiruotė, sportinė sankaba. Tech-
niniai duomenys panašūs kaip ir 
Audriaus Gimžausko, gal keli „ar-
kliai“ ir keli „Niutonai“ ir neatitin-
ka, bet iš esmės, ruošiant EVO IX 
sportui ir sudėjus visus reikalingus 
priedus, tai visi bolidai gaunasi 
identiškų charakteristikų.

Markės pasirinkimą sąlygojo keli 
veiksniai:

1. EVO mums jau yra išbandytas 
produktas (2004 m., lenktyniauda-
mi su Mitsubishi, tapome LRČ čem-
pionais).

2. Iki Subaru WRX STI modelio 
visi ankstesni Subaru turėdavo grei-
čių dėžių patikimumo problemų.

 3. Visą laiką buvo manoma, 
kad Mitsubishi greitesnis (bent jau 
iki STI tikrai), o Subaru – geriau, 
lengviau valdomas. Kadangi LRČ 
trasos nėra labai vingiuotos ir pa-
kankamai greitos, tai, manau, Mit-
subishi čia turi gal ir nedidelį, bet 
pranašumą (istorija tai tik patvirti-
na: neatsimenu, kada paskutinį kar-
tą Subaru buvo LRČ čempionu ir ar 
iš viso buvo?).

4. Ir paskutinis momentas, tikrai 
ne pats rimčiausias – man niekada 
nepatiko „zaporožiečio“ variklio 
garsas...



Raudonai pažymėtose vietose stovėti draudžiama

Blokiruotės ralyje

Pasirūpinkite savimi patys!

• pirmoji ir iki šiol vienintelė mote-
ris, laimėjusi Pasaulio ralio čempi-
onato etapą, yra prancūzė Michele 
Mouton (pirmoji pergalė 1981 m., 
San Remo Rally, jai tuo metu buvo 
30 metų). 
• jauniausias lenktynininkas, lai-
mėjęs Pasaulio ralio čempionato 
etapą (1980, RAC Rally), yra suo-
mis Henri Toivonen, jam tuo metu 
buvo 24 metai 86 dienos. 
• seniausias lenktynininkas, lai-
mėjęs Pasaulio ralio čempionato 
etapą (1990, Safari Rally), yra šve-
das Björn Waldegard, jam tuo metu 
buvo 46 metai 155 dienos.
• juodaodžių rasės atstovas nebuvo 
iškovojęs pergalės nei viename Pa-
saulio Ralio Čempionato etape.
• pirmajame Pasaulio ralio čempio-
nate, vykusiame 1973 metais, kons-
truktorių įskaitoje nugalėjo Alpine-
Renault.
• ralio pilotai, įveikdami greičio 
ruožą, mirksi tik kartą per keletą ar 
net keliasdešimt minučių. 
• daugiausia Pasaulio ralio čempi-
onatų yra laimėję suomių tautybės 
lenktynininkai.
• ralio pilotą, prisisegusį saugos 
diržais, važiuojant 80 km/val. grei-
čiu ir trenkiantis į nejudančią kliū-
tį, veikia devynių tonų jėga.
• viena iš ralio piloto treniruočių 
užduočių yra kvėpavimo pratimai. 
Netreniruotas žmogus, esant stresi-
nei-avarinei situacijai, dažnai ilgam 
nevalingai sulaiko kvėpavimą.
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Ar žinote, kad...

Automobilių ralio lenktynės vyksta 
bendro naudojimo keliuose ir uždarose 
trasose. Sportiniai automobiliai išvysto di-
desnius greičius, todėl jų valdymas, staiga 
pasirodžius kliūčiai kelyje, dažnai tampa 
nenuspėjamas. 

Renginio organizatoriai, norėdami iš-
vengti nelaimių, prašo žiūrovų niekada 
nestovėti išorinėje posūkio dalyje ir šalia 
trajektorijos, kur automobilis gali slysti po 
posūkio ar šokdamas nuo tramplino!

Pasiekęs ratais žemę po šuolio (arba 
tiesiog pravažiavęs posūkį), automobilis 
akimirksniu gali pakeisti važiavimo trajek-
toriją. Pavyzdžiui, dėl sulaužyto pakabos 
elemento ar klaidingo ekipažo veiksmo. 
Šiuo atveju pavojinga tampa viskas aplink, 
ko gali prireikti sportinei (bet nevaldomai) 
,,bombai”, kad ji visiškai sustotų. Prava-
žiavus saugos automobiliui su geltonais 
mirksinčiais švyturėliais, jokiu būdu neiš-
eikite į trasą, o pasitraukite saugiu atstu-
mu, nestovėkite posūkyje. Likus valandai 
iki pirmojo automobilio starto, greičio 
rungties trasa uždaroma.

1. Griežtai laikykitės policijos pareigū-
nų, saugos darbuotojų, teisėjų ir kitų ofici-
alių varžybų asmenų nurodymų.

2. Visada stovėkite tik saugiu atstumu 
nuo trasos! Koks saugus atstumas ralyje 
– nustatyti labai sunku. Atminkite - auto-
mobilis ,,išskrenda” iš trasos akimirksniu 
ir netikėtai! Deja, laiko imtis kažkokių prie-
monių, kad išsigelbėtumėte, dažniausiai 
nepakanka...

3. Numatykite vietą, į kurią galima būtų 
greitai ir saugiai pasitraukti, net jeigu jūs 
ir manote, kad stovite saugiu atstumu nuo 
trasos.

4. Niekada nestovėkite nusisukę nuo 
trasos, kuria važiuoja sportiniai automo-
biliai!

5. Niekada nestovėkite išorinėje posū-
kio dalyje arba už tramplino! Būti posūkio 
“viduje” taip pat nesaugu. Ypač pavojinga 
vieta - pirmi 50-70 metrų iškart po posū-
kio arba po tramplinu abiejose kelio pusė-
se. Kartais atrodo, kad fizikos dėsniai čia 
neveikia... Saugokite save!

6. Nestovėkite žemiau kelio lygio! Kel-

kraštis dažnai ,,įtraukia” ralio automobi-
lius. ,,Praarti” 100 metrų pakelės griovių 
- galimas ralistų, ,,neįsipaišiusių” į posūkį, 
darbas... Pasistenkite neatsidurti jų kely-
je...

7. Nevaikščiokite trasa. Ekipažai star-
tuoja vienos arba dviejų minučių intervalu. 
Tačiau dėl dulkių (o žiemą ir sniego) ka-
muolių galite ir nepastebėti už pravažiuo-
jančio automobilio dar vieno atskubančio 
ekipažo. Lenkimas greičio ruožuose ne 
toks, kaip gali atrodyti!

8. Stebėdami varžybas niekada nepa-
likite vaikų be priežiūros! Nes kitaip galite 
visą gyvenimą kaltinti save.

9. Netrypkite gyventojų pasėlių.
10. Greičio ruožus saugančių asmenų 

dėmesiui - saugodami kitus, neužmirškite 
savisaugos!

11. Kiekvienas asmuo, savavališkai 
patekęs už apsauginės juostos ar stovintis 
pavojingose trasos vietose, pats atsako už 
savo saugumą, sveikatą ir gyvybę.

www.4rally.eu

Daugelis „žalių“ ralio žiūrovų (ne-
pagalvokite, kad padauginę maisto ar 
skysčių), stebėdami ralio automobilius, 
įveikinėjančius posūkius,  stebisi, kaip gi 
automobiliai sugeba išsikrapštyti iš sudė-
tingų situacijų ir vėl grįžti į kelią. Kartais 
atrodo, kad fizikos dėsniai čia neveikia. 
Dviejų tonų metalo gabalas, kabindamasis 
už biraus žvyro ratais, kurių kontaktinis 
bendras plotas su gruntu tesiekia 40 cm, 
atskrenda į posūkį milžinišku greičiu...
bet sugeba išsilaikyti posūkio trajektori-
joje ir nurūksta toliau.

Kartais tiesiog nesuprantama, kaip gi 
užsikabinę už posūkio viduje esančios 
žolės arba išslydę iš kelio į pakelės grio-
vį, kai sukibimą su žeme turi daugiausiai 
vienas ratas, automobiliai išsikasa atgal 
ant kelio. 

Arba starto metu, matant kaip automo-
biliai iššauna į priekį, dažnas žiūrovas už-
duoda sau klausimą, kas gi tie stebuklingi  
„klijai“, sugebantys taip smarkai padi-
dinti ratų sukibimą su danga, kad atrodo, 
jog automobilis važiuoja stikline danga su 
lipnia guma vietoj padangų.  

Deja, fizikos dėsniai veikia visur. Ne 
išimtis ir autosportas. 

Kuo gi skiriasi daugelis standartinių 
automobilių nuo kovinių ralinių aparatų? 
Koks techninis sprendimas taip padidi-
na  automobilio galimybes įsibėgėti ant 
birios dangos arba išvažiuoti iš vietų, kur 
skirtingi ratai turi nevienodą sukibimą su 

gruntu?
Nuo 1960 metų neatsiejama ralinio 

automobilio detalė yra diferencialo bloki-
ruotė. Kas gi tai yra ir kaip tai veikia.

Diferencialas – tai mechanizmas, lei-
džiantis automobilio ratams suktis su skir-
tingais greičiais (tai būtina, kad padangos 
posūkiuose riedėtų be praslydimų). Tai 
saugo padangas nuo beprasmiško dėvėji-
mosi. Bet kas gi atsitinka, kai vienas ratas 
užvažiuoja ant šlapios žolės arba molio, o 
kitas stovi ant kieto grunto?

Teisingai, 
ratas, turin-
tis mažiausią 
sukibimą, be-
jėgiškai buk-
suos, o ratas, 
stovintis ant 
tvirto pagrin-
do, bus „ramy-
bės būsenoje“, 

neperduodamas jokio sukimo momento.
Kaip Jūs jau teisingai supratote, dife-

rencialo blokiruotė egzistuoja tam, kad ši 
baisi neteisybė būtų panaikinta. 

Egzistuoja skirtingos blokiruočių rū-
šys, tad galima išskirti dvi pagrindines 
dideles grupes: diferencialai, kurie blo-
kuojasi kietai 100% ir padidinto slydimo 
blokiruotės („ribotos trinties“-anglų k.), 
arba LSD – Limeted Slip Differencial. 

Kiekvienas iš šių variantų turi savo 
privalumų ir trūkumų. Didžiausias trūku-
mas „kietų“ blokiruočių – jų nepakarto-
jama savybė gadinti transmisiją, pavarų 
dėžę ir kitus automobilio mazgus.

Nors geriau pagalvojus, nieko netikėto 
tame nėra. Juk netgi važiuojant ant labai 
slidžios dangos, ratai pastoviai užvažiuoja 
ant kauburėlių, įkrenta į duobes, prasisu-
ka ore arba praslysta posūkiuose.

Vienu žodžiu, transmisiją pastoviai 
veikia skirtingos pasipriešinimo jėgos. 
Tam, kad galima būtų išvengti tokios des-
trukcijos, buvo sukurtos tarpinių variantų 

konstrukcijos. Viena tokių konstrukcijų 
sukonstruota 1965 metais anglų firmos 
„Quaife Engineering“ ir priklauso cilin-
drinių, savaime besiblokuojančių, padi-
dintos trinties blokiruočių tipui.

Diferencialo blokiruotės veikimo prin-
cipas nesudėtingas. Jeigu su tam tikra 
jėga „užspaustume“ satelitus, neleisdami 
jiems suktis tarp pusašinių dantračių su 
pakankamai dideliais greičiais, tai dife-
rencialas iš vienos pusės galės vykdyti 
savo pagrindinį darbą posūkiuose, leisda-
mas ratams suktis su skirtingais kampi-
niais greičiais, o iš kitos pusės – geriau 
skirstys sukimo momentą sudėtingose 
sąlygose ir tai „privers“ ratą, kuris turi 
geresnį sukibimą su gruntu, realizuoti di-
desnę traukimo jėgą.

Neginčijamas privalumas „Quaife“ 
tipo blokiruotės – jos paprastumas. Pora 
korpuso detalių, du pusašiniai dantračiai, 
dešimt dantračių-satelitų (visi cilindri-
niai), separatorius – ir viskas! Kai auto-
mobilis važiuoja tiesiai, blokiruotė „Qu-
aife“ dirba kaip paprastas diferencialas. 
Pusašiniai dantračiai sukasi su vienodais 
greičiais, o satelitai tik perduoda sukimo 
momentą po lygiai į abu ratus, sukdamie-
si kartu su korpusu ir tarpašiniais dantra-
čiais kaip viena visuma.

O posūkyje, kai išsiderina ratų apsi-
sukimo greitis, blokiruotė pradeda veikti. 
Satelitai prasisuka tarp korpuso ir tarpa-
šinių dantračių. Diferencivalo blokiruotė 
ant slidžios ar birios dangos arba, esant 
traukos pertekliui, efektyviau realizuoja 
sukimo momento perdavimą. 

Standartinis priekiniais ratais varomas 
automobilis posūkyje ant slidžios dangos 
į automobilio akseleratoriaus paspaudimą 
reaguoja priekinės ašies slydimu į išorinę 
posūkio pusę. 

O štai automobilis, turintis diferencia-
lo blokiruotę, tose pačiose sąlygose suka 
į posūkį su didesniu „ūpu“, o  variklio 
trauka dar ir padeda „įtempinėti“ auto-
mobilio priekį į posūkį. 

Egzistuoja ir kitokio tipo blokiruotės: 
galima paminėti viskozines movas ir Tor-
sen tipo blokiruotes. Torsen blokiruotės 
(TORque SENsing – jautrus sukimo mo-
mentui) didžiausias privalumas – stabdant 
ji nebando išlyginti ratų sukimosi greičių, 
o leidžia ratams suktis su skirtingais grei-
čiais, t.y. veikia tik tada, kada ratus veikia 
variklio trauka.

Viskozinė blokiruotė dirba kitaip. Jos 
veikimo principas – silikoninis skystis, 
kurio klampumas greitai didėja, padidė-
jus ratų praslydimui, ir tokiu būdu blo-
kuojama mova.

 Keturiais ratais varomų automobilių 
transmisijoje egzistuoja ne tik priekinio ir 
galinio  tilto diferencialų blokiruotės, bet 
ir tarpdiferencialinės blokiruotės, kurios 
leidžia paskirstyti galią procentais tarp 
priekinės ir galinės ašies.

Tad kitą kartą, pamatę ralinį  automo-
bilį, iš pažiūros be didesnių problemų 
važiuojantį be vieno iš varomųjų ratų 
greičio ruože, nenustebkite ir nepamirš-
kite – autosportas – naujųjų technologijų 
laboratorija.



Molėtų raj.

GR ilgis 4,87 km

Kelio danga žvyras

Trasa uždaroma 9.00 val.

Trasa atidaroma 15.00 val.

Pirmojo automobilio startas 10.03 val.

Tai naujas greičio ruožas. Tai trumpas, bet 
vingiuotas greičio ruožas, turintis tramplinų. 
Stebėti lenktynes galima 0,45 km, 0,54 km ir 
4,62 km nuo starto vietose.
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I / II vairuotojas Grupė/klasė Automobilis Komanda
1. Saulius Juknevičius / Gintaras Stasiulevičius 0 VW Scirocco LT
2. Vitoldas Milius / Rimantas Šerkšnas 00 Subaru Impreza LT
3. Rolandas Katkus / Rimantas Akstinas 000 Subaru Impr. WRX STI LT
4. Artūras Pakėnas / Tautvydas Gylys 0000 Subaru Impreza Ekstremvita LT

1 Rokas Lipeikis/Renatas Vaitkevičius Mitsubishi Lancer EVO VIII A-8 Egzotika LT
2 Vytautas Švedas/Žilvinas Sakalauskas Mitsubishi Lancer EVO IX N-4 Juta-Statoil LT
3 Saulius Girdauskas/Paulius Urbonas Mitsubishi EVO A-8 AutoMotoProjektai LT
4 Deividas Jocius/Kastytis Torrau Mitsubishi Lancer EVO IX N-4 AutoMotoProjektai LT
5 Audrius Gimžauskas/Kęstutis Girštautas Mitsubishi Lancer EVO IX N-4 AutoMotoProjektai LT
7 Arūnas Strumskis/Linas Skardžiukas Subaru  Impreza N-4 JMAC - KAUTRA LT
8 Evaldas Čirba/Audrius Pivoras Mitsubishi Lancer EVO IX N-4 Lautra Motorsport LT
9 Vilius Rožukas/Audrius Šošas Suzuki Ignis Super 1600 A<2000 AutoMotoProjektai LT
10 Dominykas Butvilas/Greta Germanavičiūtė Subaru Impreza WRX Sti N-4 ATAKA Racing LT
11 Raimundas Slaboševičius/Ričardas Abelkis Mitsubishi Lancer A-8 Slikas LT
12 Modestas Jakas/Ramūnas Babachinas Mitsubishi Lancer EVO 6,5 A-8 AutoMotoProjektai LT
14 Ramūnas Čapkauskas/Tomas Šipkauskas Mitsubishi EVO IX N-4 Adamolio autosportas LT
15 Artūras Ežerskis/Giedrius Nomeika Subaru Impreza WRX Sti spec-C N-4 Megasportas LT
16 Andis Neikšans/Peteris Dzirkals Mitsubishi EVO IX N-4 LV
17 Dovilas Čiutelė/Marius Torrau VAZ 2105 VFTS R-2000 AutoMotoProjektai LT
18 Darius Janušas/Aušra Brazdžionienė Mitsubishi Lancer EVO IX N-4 Autus LT
19 Žilvinas Juršys/Šarūnas Tamulynas Mitsubishi Lancer EVO VIII A-8 Juta-Statoil LT
20 Rolandas Šaduikis/Žilvinas Žeromskas Renault Clio Sport N-2000 Lautra Motorsport LT
21 Antanas Šimelis/Gediminas Saudargas Subaru Impre WRX Sti N-4 Saugus ratas LT
22 Audrius Višniauskas/Česlovas Višniauskas Mitsubishi Lancer EVO IX N-4 Stigma LT
23 Arūnas Vaičiūnas/Vaidotas Vaitonis Subaru Impreza WRX A-8 AutoMotoProjektai LT
24 Edmons Džigurs/Vasilijs Kovačs Mitsubishi EVO IX N-4 LV
25 Benediktas Vanagas/Ramūnas Šaučikovas Subaru Impreza WRX Sti spec-C N-4 Sampo Vanagas Racing LT
26 Ramūnas Kupstas/Arvydas Maciulevičius Renault Clio N-2000 Juta-Statoil LT
27 Kęstutis Narkevičius/Gediminas Žliūbas Mitsubishi Lancer N-4 Vaišvydava LT
28 Remigijus Dermantas/Kęstutis Būzius Mitsubishi Lancer EVO VI A-8 Egzotika LT
29 Tautvydas Narušis/Mindaugas Boguševičius Mitsubishi Lancer EVO VI A-8 Xtra Racing - Kumho LT
30 Vytautas Baranauskas/Gediminas Celiešius Subaru Impreza WRX Sti N-4 Stigma LT
31 Jonas Balčiūnas/Daiva Indriūnienė Subaru Impreza N-4 Ajags LT
32 Arūnas Lekavičius/Aurimas Lekavičius Honda Impreza N-2000 AG racing LT
33 Vilmantas Pupius/Gediminas Račas Renault Clio N-2000 Kelmės  ASK LT
34 Martynas Samsonas/Dainius Okunevas BMW 318 R-2000 Egzotika LT
35 Darius Baltramiejūnas/ Seat Ibiza A-2000 AutoMotoProjektai LT
36 Justas Vaitekūnas/Dominykas Veršinskas Honda Civic Type R A-2000 Juta-Statoil LT
37 Gediminas Maškauskas/Tautvaldas Juchnevičius Subaru Impreza WRX A-8 Gralis-AGR Motorsport LT
38 Martynas Samuitis/Arnas Paliukėnas Subaru Impreza N-4 Megasportas LT
39 Darius Brazdžionis/Mindaugas Kargis Mitsubishi Lancer EVO VIII N-4 Autus LT
40 Paulius Insoda/Kęstutis Kurgonas Mitsubishi Lancer EVO VIII A-8 Xtra Racing - Kumho LT
41 Rolandas Korsakas/Vaidotas Pučinskas Audi Coupe R-12 Ajags LT
42 Valerij Sazankov/Aleksandr Koršunov Subaru Impreza N-4 JMAC - KAUTRA LT
43 Tomas Savickas/Svajūnas Kuisinas Honda Civic Type R A-2000 Kelmės  ASK LT
44 Egidijus Savickas/Dainius Starkus Ford Focus A-2000 Žaibelis LT
45 Giedrius Notkus/Dainius Alekna Opel Astra A-2000 Egzotika LT
46 Giedrius Kriptavičius/Vytautas Fedaravičius Subaru Umpreza WRX Sti A-8 Slikas LT
47 Justinas Brokorius/Ramūnas Paškevičius Mitsubishi Lancer EVO VIII N-4 Jonušis autosportas LT
48 Paulius Beniušis/Arūnas Beniušis Mitsubishi Lancer EVO VIII A-8 AG racing LT
49 Martynas Gediminas/Kęstutis Spulys Subaru Impreza A-8 Ekstremvita LT
50 Adomas Janulionis/Šarūnas Meškys Mitsubishi Lancer EVO VII N-4 Ajags LT
51 Eugenijus Michalauskas/Tomas Baltramiejūnas Mitsubishi Lancer EVO N-4 Traseras LT
52 Dmitrijus Apočkinas/Kęstutis Zuzevičius Subaru Impreza GT A-8 Lautra Motorsport LT
53 Aurelijus Šabonas/Vilhelmas Bonas Renault Megane R-2000 Slikas LT
54 Arminas Abendas/Edgaras Selis VAZ 2105 R<2000 Ekstremvita LT
55 Ignas Taletavičius/Darius Augūnas VW Golf III R-2000 Vaišvydava LT
56 Irmantas Žukauskas/Paulius Samulionis Opel Astra R-2000 Autus LT
57 Arvydas Alkevičius/Donatas Verbickas Renault Clio N-2000 Lautra Motorsport LT
58 Linas Steponaitis/Žydrūnas Kasparavičius Renault Clio Sport N-2000 Slikas LT
59 Linas Vaškys/Laurynas Paškevičius Renault Clio N-2000 Lautra Motorsport LT
60 Albinas Miskialovič/Olga Vysockaitė Subaru Legacy R-12 Ekstremvita LT
61 Remigijus Veikalas/Remigijus Šmaukšta Audi 90 R-12 Xtra Racing - Kumho LT
62 Ramūnas Kubertavičius/Svajūnas Liaukevičius VW Golf III R-2000 Ekstremvita LT
63 Tomas Mačkinis/Giedrius Čenkus Opel Astra A-2000 Xtra Racing - Kumho LT
64 Gvidijus Repšys/Mantvydas Repšys Renault Clio Sport A-2000 Slikas LT
65 Klaudijus Sarapas/Lukas Sarapas Renault Clio Sport N-2000 Automaksis LT
66 Arvydas Juška/Darius Vasiliauskas Opel Kadett R-2000 Kelmės  ASK LT
67 Arūnas Lopetaitis/Deividas Pociūnas Renault Clio A-2000 Slikas LT
68 Tomas Bindokas/Tomas Balžekas VW Golf A-2000 Sampo Vanagas Racing LT
69 Julius Bernotas/Dainius Kulionis VW Golf R-2000 AG racing LT

LARAČ II etapo „Vilniaus 2007” starto tvarka

Molėtų raj.

GR ilgis 4,17 km

Kelio danga žvyras

Trasa uždaroma 9.18 val.

Trasa atidaroma 15.15 val.

Pirmojo automobilio startas 10.21 val.

Tai naujas greičio ruožas. Įdomus, vingiuotas 
bei nestokojantis įspūdingų posūkių. Žiūrėti 
varžybas galima įdomiausiose šio GR vietose: 
1,36 km ir 2,3 km nuo starto.

Startas Ukmergės raj. 
Finišas Širvintų raj.

GR ilgis 16.09 km

Kelio danga žvyras

Trasa uždaroma 9.45 val.

Trasa atidaroma 16.15 val.

Pirmojo automobilio startas 10.47 val.

Stebėti lenktynes galima 1,6 km, 2 km ir 6,6 
km nuo starto Beivydžių miestelyje ties nu-
sukimu „Ančiūnai 3“. Žiūrovams patogi vieta 
stebėti lenktynes kairėje pusėje ant šlaito. 
Privažiavimas plentu Širvintos – Šešuoliai iki 
Ančiūnų, po to posūkis „Beivydžiai 4“. 

Startas Molėtų raj., finišas Vilniaus raj.

GR ilgis 12,12 km

Kelio danga žvyras

Trasa uždaroma 14.45 val.

Trasa atidaroma 18.30 val.

Pirmojo automobilio startas 15.48 val.

Greičio ruožas prasideda Dubingių kelyje, ties 
nusukimu į Paberžę „Paberžė 20“. Nuo starto 
vietos pravažiavus 5,2 km lenktynininkai suka 
kairėn ir finišuoja Siužionyse. Už 650 metrų 
nuo starto yra įdomus tramplinas. Čia, tik 
pažymėtoje kairėje kelio pusėje, žiūrovai gali 
stebėti ralio varžybas, kitos įdomios vietos yra 
5,6 km nuo starto vietos dešinėje ir 6,1 km 
prie tramplino su posūkiu į kairę.Į šią vietą 
galima atvykti Vilniaus – Molėtų plento link 
Dirmeitų miestelio. 

Vilniaus raj.

GR ilgis 13,73 km

Kelio danga žvyras

Trasa uždaroma 15.15 val.

Trasa atidaroma 19.00 val.

Pirmojo automobilio startas 16.15 val.

GR prasideda Puodžiūnuose, toliau tęsiasi per 
Eitminiškes, ties Molėtų plentu nusuka į kairę 
ir finišuojama Radžiuliuose prie Molėtų plento. 
Stebėti varžybas siūloma prie Aliniškių kaimo 
sankryžos ir Dimetai – Eitminiškės bei Ne-
menčinė – Eitminiškės kelių sankirtose. Taip 
pat arčiausiai prie trasos žiūrovai galės patekti 
Molėtų plentu. Sankryžoje Nemenčinė – Pa-
beržė bus patogu ir saugu stebėti varžybas. 

Varžybų tvarkaraštis 

8.45 val. 
Varžybų atidarymas prie Širvintų 
rajono savivaldybės  (Vilniaus g. 
61). 

9.00 val.  
Ralio dalyvių iškilmingas startas. 

9.00-19.00 val. 
GREIČIO RUOŽAI

18.30 val.
Iškilmingas finišas. 

19.15 val.
Ekipažo – ralio nugalėtojo apdova-
nojimas prie Vilniaus miesto savi-
valdybės (Konstitucijos pr. 3).


