„VOLVO TRUCKS DRIVER CHALLENGE 2018“
LIETUVOS VARŽYBŲ TAISYKLĖS
PROFESIONALIEMS VAIRUOTOJAMS
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Varžybas organizuoja UAB „Volvo Lietuva“ (toliau - Organizatorius), registracijos adresas Minsko pl. 9, 02121
Vilnius, Lietuva.
Oficialus varžybų pavadinimas „Volvo Trucks Driver Challenge 2018“.
Varžybų tikslas – populiarinti ekonomišką sunkvežimių vairavimą ir supažindinti vairuotojus su degalus taupančiomis
„Volvo Trucks“ technologijomis ir paslaugomis.
Varžybose gali dalyvauti profesionalūs vairuotojai (toliau – Dalyvis), esantys Lietuvos Respublikos piliečiais ir
turintys galiojančius vairuotojo pažymėjimą (CE kategorija) ir vairuotojo kortelę (skaitmeninio tachografo kortelę).
Varžybose negali dalyvauti 2016 m. „The Drivers‘ Fuel Challenge“ bei 2017 m. „Optifuel Challenge“ Lietuvos finalo
nugalėtojai, taip pat Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimos nariai.
Dalyvis turi dirbti gabenimų kelių transportu paslaugas teikiančioje bendrovėje arba kitoje veiklos sferoje veikiančioje
bendrovėje su sąlyga, kad bendrovė turi sunkiasvorį sunkvežimį (-ius) savo veiklai vykdyti.
Apribojimų dalyvavimui šiose varžybose dėl darbo metu vairuojamos transporto priemonės markės, modelio ar
paskirties nėra nei Dalyviui, nei Dalyvio atstovaujamai transporto įmonei.
Dalyvis turi pranešti savo tiesioginiam darbdaviui apie savo dalyvavimą varžybose. Registruodamasis ir
dalyvaudamas Varžybose, Dalyvis patvirtina, kad yra gavęs darbdavio sutikimą.
Nėra registracijos, dalyvavimo ar kitų Varžybų mokesčių nei Dalyviui, nei Dalyvio atstovaujamai transporto įmonei.
Dalyvių skaičius iš vienos įmonės nėra ribojamas.
Dalyvių registracijos forma pateikiama interneto svetainėje www.volvochallenge.lt. Registracijos metu dalyvis privalo
nurodyti savo duomenis: vardą, pavardę, įmonę, adresą, vairuotojo pažymėjimo numerį, kontaktinio telefono numerį
ir el. pašto adresą.
Užsiregistravęs dalyvis patvirtina, kad sutinka su visomis šiame dokumente nustatytomis taisyklėmis, įsipareigoja jų
laikytis, taip pat patvirtina, kad atitinka varžybų dalyviams keliamus reikalavimus.
Varžybos vykdomos šiais etapais:

Teorijos testas

2 atrankiniai etapai Lietuvoje

Lietuvos finalas

Pasaulinis finalas
Teorijos testas yra pateikiamas svetainėje www.volvochallenge.lt nuo 2018 m. gegužės 14 d. iki birželio 5 d.
(įskaitytinai). Testas sudarytas iš 30 (trisdešimties) klausimų. Pateikiami klausimai yra susiję su saugumu kelyje,
racionaliu vairavimu, „Volvo Trucks“ gaminiais ir paslaugomis. Klausimai pateikiami atsitiktine tvarka, o laikas,
skirtas atsakyti į klausimus, yra ribotas. Atsakyti į testo klausimus dalyvis turi tik vieną bandymą.
Į kitą etapą su atrankiniais važiavimais patenka iki 130 geriausiai testą išsprendusių ir teisingai savo duomenis
registracijos metu nurodžiusių dalyvių. Jeigu surenkamas vienodas teisingų atsakymų skaičius, aukštesnę vietą
užima dalyvis, kuris testą išsprendė greičiau. Patekę į kitą etapą dalyviai informuojami elektroniniu paštu, kurį
nurodė registracijos metu. Pasinaudoję elektroniniu paštu atsiųsta nuoroda, dalyviai registruojasi atrankiniams
važiavimams Kaune arba Vilniuje. Vietų skaičius abiejuose miestuose yra ribotas.
Atrankinių etapų važiavimų startas ir finišas numatomas šiose vietose:
2018 m. birželio 18 – 22 d. ir birželio 25 – 29 d.
„Volvo“ sunkvežimių centre adresu Minsko pl. 9, Vilnius
2018 m. liepos 09 – 13 d. ir liepos 16 - 20 d.
„Volvo“ sunkvežimių centre adresu Vakarinis aplinkkelis 18, Kaunas

17. Kiekvienas atrankinio etapo dalyvis gali dalyvauti tik viename iš atrankinių etapų ir važiuoti tik vieną kartą (vienas
bandymas).
18. 4 (keturi) geriausi kiekvieno atrankinio etapo dalyviai patenka į Lietuvos finalą, kuris vyks:
2018 m. liepos 28 d. Šiaulių darbo rinkos mokymo centro autodrome
Kuršėnų autodromas, Katiliškių k. 3, Šiaulių rajonas
19. „Volvo Trucks Driver Challenge 2018“ Lietuvos finalas bus sudarytas iš dviejų etapų: praktinio važiavimo realaus
eismo sąlygomis ir manevringumo išbandymo su transporto priemone aikštelėje.
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20. Lietuvos finalo laimėtoju skelbiamas dalyvis, surinkęs didžiausią suminį balų skaičių iš praktinio važiavimo ir
manevravimo uždaroje aikštelėje. Esant vienodam balų skaičiui, dalyvių eiliškumas nustatomas atsižvelgiant į
bendrą trumpiausią abiejų užduočių atlikimo laiką.
21. Lietuvos finalo nugalėtojams įsteigti prizai:
21.1. I vieta – išmanusis laikrodis „Garmin fēnix® 5X – the Volvo Unlimited Edition“ ir 250 EUR su PVM vertės
dovanų kuponas „Volvo Trucks“ suvenyrams įsigyti.
21.2. II vieta – išmanusis „Apple iPhone 8 64GB““ telefonas
21.3. III vieta – planšetinis „Apple iPad 32gb““ kompiuteris.
22. Finalo organizatorius apmoka visus su prizų įteikimu susijusius mokesčius pagal LR įstatymus. Varžybų dalyviai,
kurie atsisako savo laimėto prizo, neturi teisės jo pakeisti į kitą prizą ar jokią piniginę sumą bei kitokią kompensaciją.
Dalyvio atsisakymas priimti jam suteiktą prizą yra savanoriškas ir jokios pretenzijos Organizatoriui negali būti
pateikiamos.
23. Lietuvos varžybų nugalėtojas deleguojamas į pasaulinį varžybų finalą, kuris vyks 2018 m. rugsėjį Geteborge,
Švedijoje.
VAŽIAVIMŲ IR VERTINIMO NUOSTATOS
24. Organizatorius suteikia techniškai tvarkingą „Volvo“ sunkvežimį su krovinio imitacija, nustato varžybų maršrutą,
vidutinį maršruto įveikimo laiką ir didžiausią leidžiamą laiko limitą maršrutui įveikti.
25. Maršrutas, transporto priemonė ir užduotis yra vienoda visiems dalyviams.
26. Varžybų dalyviai turės įveikti nustatytą maršrutą su kuo mažesnėmis degalų sąnaudomis per kuo trumpesnį laiką. Tų
dalyvių, kurie įveikė trasą greičiau nei Organizatoriaus nustatytas vidutinis trasos įveikimo laikas, sunaudotų degalų
kiekis bus sumažintas atsižvelgiant į tai, kiek mažiau sekundžių sugaišo trasoje, nei nustatytas vidurkis. Dalyvavimo
sąlygos identiškos visiems varžybų dalyviams.
27. Atrankinio etapo ir Lietuvos finalo metu praktinis važiavimas atliekamas realiomis eismo sąlygoms ir tik finalo metu
sunkvežimio manevringumo išbandymas atliekamas uždaroje teritorijoje.
28. Laiko fiksavimą, per kurį dalyvis įveikia nustatytą maršrutą, varžybų metu atlieka Organizatoriaus atstovas, kuris
būna kabinoje kartu su dalyviu jo važiavimo metu. Maršruto įveikimui yra nustatomas maksimalus laikas, per kurį
dalyvis turi nuvažiuoti maršrutą ir negali šio laiko limito viršyti. Jeigu dviejų dalyvių degalų sąnaudų rezultatas yra
vienodas (įskaitant sąnaudų sumažinimą už trasos įveikimą greičiau nei nustatytas vidutinis trasos įveikimo laikas),
tuomet aukštesnę vietą atrankiniame etape užima dalyvis, kuris maršrutą įveikė greičiau.
29. Degalų sąnaudos matuojamos naudojant informacinę transporto sistemą „Dynafleet“ šimtųjų dalių tikslumu, pav.
5,36 l nuo Dalyvio vairuotojo kortelės įdėjimo į tachografą momento iki jos išėmimo. Rezultatai bus skaičiuojami
vertinant bendrą sunaudotą degalų kiekį. Vidutinės degalų sąnaudos neskaičiuojamos. Iškilus nenumatytoms
triktims, degalų sąnaudos gali būti įvertintos pagal informacinio skydelio duomenis.
30. Atrankinių etapų rezultatai paskelbiami per 3 darbo dienas po jų pabaigos.
31. Dalyvis privalo laikytis visų kelių eismo taisyklių. Transporto priemonę privaloma vairuoti saugiai ir profesionaliai.
Pažeidus kelių eismo taisykles ar sukėlus pavojingą situaciją varžybų maršrute, degalų sąnaudų rezultatas
didinamas 5 l arba dalyvis diskvalifikuojamas.
32. Važiavimo metu dalyvis privalo turėti galiojančią tachografo kortelę ir galiojantį vairuotojo pažymėjimą su C, E
kategorijomis.
33. Dalyvis pats priima sprendimus dėl variklinio stabdžio ir automatizuotos pavarų dėžės „I-Shift“ naudojimo.
34. Važiavimo metu draudžiama: jungti neutralią (N) pavarą pavarų svirtimi; išjungti variklį transporto priemonei judant;
keisti rodomą informaciją prietaisų skydelyje, naudotis mobiliais telefonais, GPS įrenginiais (išskyrus gamyklinę
sunkvežimio įrangą) ir chronometrais.
35. Važiavimo metu dalyvio telefonas turi būti išjungtas.
36. Prietaisų skydelyje bus rodoma pavarų informacija, momentinės degalų sąnaudos, turbinos slėgis.
37. Klimato kontrolės temperatūrą kabinoje atsižvelgdamas į aplinkos sąlygas nustato Dalyvį lydintis Organizatoriaus
atstovas. Valytuvai, veidrodžių šildymas ir pan. įjungiami atsižvelgiant į aplinkos, oro ir saugumo sąlygas.
BENDROSIOS NUOSTATOS
38. Prieš dalyvaudamas varžybose, dalyvis turi perskaityti šias taisykles. Registruodamasis į varžybas dalyvis sutinka
laikytis šių taisyklių, jis taip pat patvirtina, jog atitinka visus reikalavimus, kurie keliami varžybų dalyviui ir yra aprašyti
šiose taisyklėse.
39. Dalyvis taip pat sutinka (Priedas Nr. 1), kad jo asmeniniai duomenys būtų tvarkomi rinkodaros ir šių varžybų
administravimo tikslais (skelbiant varžybų nugalėtojus viešoje erdvėje, informuojant dalyvius apie registracijos ir
prizų atsiėmimo procesą). Asmeninių duomenų nurodymas yra savanoriškas procesas, tačiau būtinas dalyvavimui
varžybose ir laimėtų prizų įteikimui. Kiekvienas dalyvis turi teisę žinoti, kuriuos jų asmeninius duomenis tvarko
Organizatorius ir bet kada juos koreguoti, taip pat – teisę duomenų tvarkymą nutraukti. Dalyvių asmeninius
duomenis tvarko UAB „Volvo Lietuva“, Minsko pl. 9, 02121 Vilnius, Lietuva.
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40. Dalyvis turi sutikti (Priedas Nr. 2), kad jo atvaizdas ir nuotraukos, užfiksuotos skirtingų renginio etapų metu gali būti
publikuojamos viešojoje erdvėje (socialinėje medijoje, interneto puslapyje, žiniasklaidoje, kitose šaltiniuose). Dalyviai
taip pat sutinka, kad viešoje erdvėje gali būti publikuojami jų vardai, pavardės, įmonė, kurioje dirba, duomenys.
Organizatorius užtikrina, kad duomenys, kurie gali kirstis su dalyvio asmeniniais interesais, viešoje erdvėje skelbiami
nebus.
41. Kiekvienas dalyvis turi teisę pateikti skundą, susijusį su Varžybomis per 2 darbo dienas nuo įvykusio renginio datos.
42. Su šiomis taisyklėmis galima susipažinti UAB „Volvo Lietuva“ sunkvežimių centruose ir interneto svetainėse
www.volvochallenge.lt bei www.volvotrucks.lt
43. Visi varžybų skelbimai ir reklamos yra skelbiamos tik informaciniais tikslais.
44. Varžybų Organizatorius neatsako už dalyvių ir kitų trečiųjų šalių veiksmus varžybų metu (įskaitant įvykusias
avarijas). Visą atsakomybę už savo veiksmus prisiima patys dalyviai.
45. Organizatorius pasilieka teisę pratęsti arba sutrumpinti varžybų trukmę ir pakeisti laimėtojų paskelbimo datą, taip pat
atlikti kitus šių taisyklių pakeitimus.
46. Dalyviams nekompensuojamos jokios išlaidos, susijusios su dalyvavimu varžybose (pvz. atvykimas į varžybų vietą,
nakvynė viešbutyje, maitinimo išlaidos ir pan.). Atrankinių važiavimų ir Lietuvos finalo dalyviai patys apmoka visas
patirtas atvykimo ir apgyvendinimo išlaidas.
47. Dalyviai, pasirašydami taisyklių priedus prieš važiavimą, patvirtina, kad yra susipažinę su šių varžybų nuostatomis ir
įsipareigoja jų laikytis.
"Volvo Trucks Driver Challenge 2018" varžybų taisyklių priedas Nr. 1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Aš, ___________________________________________________________ patvirtinu, kad esu pilnametis asmuo
ir turiu CE kategorijos vairuotojo pažymėjimą, o mano sveikatos būklė yra gera ir galiu dalyvauti „Volvo Trucks Driver
Challenge 2018“ varžybose nekeldamas jokio pavojaus sau ir aplinkiniams.
Pasirašydamas šį dokumentą patvirtinu, kad susipažinau su „Volvo Trucks Driver Challenge 2018“ taisyklėmis, su
jomis visiškai sutinku, įsipareigoju jų laikytis ir neturiu jokių prieštaravimų.
Pareiškiu sutikimą, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi pagal galiojančius LR gyventojų duomenų apsaugos
įstatymus varžybų organizavimo, nugalėtojų skelbimo ir rinkodaros tikslais.
Sutinku, kad nuotraukos su mano atvaizdu ir mano asmens duomenys: vardas, pavardė, atstovaujamos įmonės
pavadinimas būtų naudojami skelbiant laimėtojus, informuojant apie varžybas įvairiose žiniasklaidos, reklamos
priemonėse, socialiniuose tinkluose.
Patvirtinu, kad esu pilnai susipažinęs su „Volvo“ sunkvežimio valdymu ir pažadu laikytis visų kelių eismo taisyklių,
vairuoti profesionaliai bei atsakingai, nekeldamas pavojaus nei sau, nei aplinkiniams.
Patvirtinu, kad grubūs šių taisyklių, kelių eismo taisyklių ir LR įstatymų pažeidimai, ypač asmenų ir turto saugumo
srityje, gali būti laikomi pakankamai rimta priežastimi pašalinimui iš varžybų.
Patvirtinu, kad žinau apie visas rizikas, su kuriomis galiu susidurti dalyvaudamas „Volvo Trucks Driver Challenge
2018“ ir sutinku, jog esu visiškai atsakingas už savo veiksmus ir sprendimus, dalyvauju varžybose savo noru.
Patvirtinu, jog pasirašydamas šį dokumentą nesu apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ar alkoholio.

„Volvo Trucks Driver Challenge 2018” varžybų taisyklių priedas Nr. 2
1.
2.
3.

4.

Patvirtinu, kad nei dabar, nei ateityje nepareikšiu jokių pretenzijų dėl mano atvaizdo platinimo šioje sutartyje
nurodytomis sąlygomis ir patvirtinu, kad ši teisės į atvaizdą atsisakymo sutartis yra neriboto laiko, ir
Organizatoriui priklauso visos autorinės teisės į nuotraukas, padarytas fotosesijų metu.
Pareiškiu, kad negavau ir nepašysiu jokio atlygio už fotografavimą ir mano atvaizdo naudojimą.
Sutinku, kad mano atvaizdas ir tokie asmeniniai duomenys, kaip vardas, pavardė, pareigos, įmonės, kurioje
dirbu, pavadinimas, būtų platinamas reklamos ir rinkodaros tikslais (socialinėje medijoje, žiniasklaidoje,
internete ir kituose kanaluose).
Leidžiu Organizatoriui modifikuoti, koreguoti ir redaguoti visas nuotraukas su mano atvaizdu.
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