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MOTOCIKLININKŲ VAŽIAVIMO IR ELGESIO RENGINIO METU
TAISYKLĖS
VšĮ „Enduro klubas” organizuoja važiavimus motociklu, pasivažinėjimus ir keliones motociklais, šventes ir renginius į kuriuos
dalyviai gali atvažiuoti motociklais. Saugumui ir tvarkai užtikrinti tvirtinamos „Motociklininkų važiavimo ir elgesio renginio metu
taisyklės“.
1.

Važiuojant motociklu renginio metu būtina laikytis Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklių.

2. Prieš pradedant važiuoti motociklu, motociklo vairuotojas privalo įsitikinti, ar:
2.1. Motociklas yra techniškai tvarkingas;
2.2. Iš motociklo nelaša jokie skysčiai (tepalai, aušinimo skystis, stabdžių skystis, benzinas);
2.3. Motociklo žibintai yra veikiantys ir techniškai tvarkingi;
2.4. Užtenka padangų protektoriaus (minimalus padangų protektoriaus gylis - 0,8 mm);
2.5. Ant motociklo sukomplektuoti galinio vaizdo veidrodžiai.
3. Renginio metu draudžiama:
3.1. Sustoti bet kurioje kelio vietoje, jeigu tai gali kelti pavojų kitiems renginio dalyviams, išskyrus atvejus, kai motociklo sustojimą
sąlygojo gedimas. Esant galimybei, stengtis nuvažiuoti motociklu iki saugios sustojimo vietos netrukdant kitiems motociklų
vairuotojams;
3.2. Pradėti ir važiuoti motociklu, kuriame yra bent vienas iš antrame punkte paminėtų trūkumų;
3.3. Lenkti lėčiau važiuojantį motociklininką prieš posūkį arba pačiame posūkyje vidine trajektorijos dalimi;
3.4. Vežti keleivius, jei keleivis nedėvi privalomų apsaugos priemonių (šalmas, batai, pirštinės ir t.t.);
3.5. Savavališkai, be renginio organizatorių leidimo važinėti po renginio teritoriją, taip sukeliant grėsmę kitiems dalyviams ir žiūrovams;
3.6. Trukdyti važiuoti kitų motociklų vairuotojams.
4. Motociklo vairuotojas privalo:
4.1. Vykdyti VšĮ „Enduro klubas” narių prašymus, susijusius su viešąja tvarka, eismo saugumu, aplinkosauga ir pan., taip pat ir renginio
saugumu ir motociklų naudojimu renginio metu;
4.2. Užtikrinti savo ir kitų motociklų vairuotojų saugumą;
4.3. Važiuoti motociklu, atitinkančiu techninius reikalavimus.
5.

Pastebėjus, kad iš motociklo laša bet kokio pobūdžio skysčiai, tuoj pat sustoti kelkraštyje, kad ant kelio dangos nepatektų jokių
pašalinių skysčių (tepalų, aušinimo skysčio, benzino ir kt.). Motociklą galima palikti tik tiesioje kelio atkarpoje bei, saugiai
pasišalinus į saugią vietą, apie tai nedelsiant informuoti renginio organizatorius.

6.

Renginio metu lenkimai yra leidžiami tiesioje atkarpoje likus ne mažiau nei 50 metrų iki posūkio pradžios arba posūkyje, tačiau tik
išorine trajektorijos dalimi.

7.

Motociklo vairuotojas, renginio metu važiuojantis keliu ir pamatęs kitą transporto priemonę, gali kitą transporto priemonę lenkti tik
įsitikinęs, kad kitos transporto priemonės vairuotojas mato motociklo vairuotoją.

8.

Renginio metu renginio teritorijoje bei keliuose draudžiama šiukšlinti.

9.

Motociklo vairuotojui draudžiama vartoti bet kokius alkoholinius gėrimus prieš renginį ir vairuojant motociklą renginio metu.

10. Renginio metu motociklų vairuotojai patys atsako už savo ir kitų motociklų vairuotojų saugumą bei prisiima visą civilinę,
administracinę ir baudžiamąją atsakomybę už bet kokius savo veiksmus.
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