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1. DĖL TAISYKLIŲ III DALIES PAKEITIMO. 
3.1. Programa iki renginio 
2020-07-31 (penktadienis): 17:00 val. Paraiškų priėmimo pabaiga 
3.2. Programa renginio savaitę 
2020-08-03 (pirmadienis): 
12:00 val. Preliminarios starto tvarkos paskelbimas 
12:00 val. Administracinės komisijos laikų rezervacijos pradžia 
2020-08-05 (trečiadienis): 17:00 val. Administracinės komisijos laikų rezervacijos pabaiga 
2020-08-07 (penktadienis): 12:00-21:00 val. Išankstinė administracinė komisija (pagal grafiką), GPS 
įrangos išdavimas (ekipažams, pageidaujantiems gauti registracijos paketą iš anksto). Vieta: PC 
AKROPOLIS, II a. šalia „Topo Centras“ parduotuvės. 
2020-08-08 (šeštadienis): 
8:00-10:00 val. Administracinė komisija (pagal grafiką), GPS įrangos išdavimas. Vieta: PC AKROPOLIS, 
II a. šalia „Topo Centras“ parduotuvės. 
09:00 val. Startas (LK0) (renginio administracinės komisijos vietoje). 
Iškilmingo finišo (pirmojo aut.) laikas: BP. Vieta: Gedimino pr. (prie Lukiškių a.), Vilnius. 
21:00 val. Preliminarių rezultatų paskelbimas www.moteruralis.lt ir nugalėtojų apdovanojimai. Vieta: 
Lukiškių a. 
21:30 val. Oficialių rezultatų paskelbimas www.moteruralis.lt  

2. DĖL TAISYKLIŲ 6.2. PUNKTO PAKEITIMO. 
Dėmesio: paraiškos pakeitimai, atlikti po paraiškų priėmimo pabaigos, t.y. po 2020-07-31 17:00 val., 
įtakos pakeitimus tik starto tvarkos ir rezultatų sistemos atžvilgiu, tačiau neturės įtakos jau 
paruoštiems startiniams paketams ir renginio dalyvių licencijų gamybai. 

3. DĖL TAISYKLIŲ 7.5. PUNKTO PAKEITIMO. 
Starto mokesčio grąžinimas. Perkėlus renginio datą, jeigu ekipažas, sumokėjęs starto mokestį, negali 
dalyvauti, jam grąžinama 100 proc. mokestis. Apie tai ekipažas turi informuoti el. paštu 
info@moteruralis.lt iki 2020-04-30, pateikdamas pasirašytą prašymą su nurodytais starto mokesčio 
dalinio grąžinimo rekvizitais. Po šio termino, t.y. nuo 2020-05-01, pranešus apie nedalyvavimą, 
grąžinama 50% mokesčio. Informavus apie nedalyvavimą po 2020-07-31, starto mokestis 
negrąžinamas. Jei paraiška nepriimama – grąžinamas visas starto mokestis. Ekipažo diskvalifikacijos 
atveju, starto mokestis negrąžinamas. 

4. DĖL TAISYKLIŲ 12.4. PUNKTO PAKEITIMO 
Ekipažai nuo 2020-08-03 12:00 val. iki 2020-08-05 17:00 val. gali rezervuoti atvykimo į išankstinę 
administracinę komisiją ar administracinę komisiją renginio dieną laiką, prisijungę prie el. 
registracijos sistemos www.moteruralis.lt savo vartotojo vardu. Ekipažams, nerezervavusiems laiko 
iki nurodyto laiko, atvykimo į administracinę komisiją laiką paskirs Organizatorius. 

5. DĖL TAISYKLIŲ 12.5. PUNKTO PAKEITIMO. 
Įrenginys ir užstatas grąžinamas finišavus renginyje paskutiniame laiko kontrolės punkte, 
pažymėtame kelio knygoje (2020-08-08 nuo 16:30 val. iki 21.00 val.).  
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