
RALIS „APLINK LIETUVĄ 2022“
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO TAUREI LAIMĖTI

BIULETENIS NR. 2
Papildomų nuostatų pakeitimai

Data: 2022 06 17                                                                                                          Laikas: 10:00
Nuo: Organizatoriaus
Kam: Visiems dalyviams
Lapų skaičius: 1 

12.1. Ralio dalyviams įsteigtos šios taurės:
Kauno miesto savivaldybės mero taurė – SIA 1 ekipažui pasiekusiam suminį GR1 geriausią 
rezultatą;
Kauno rajono savivaldybės mero taurė – SIA-2 ekipažui pasiekusiam suminį GR2 geriausią 
rezultatą;
Kėdainių rajono savivaldybės mero taurė – SIA 3 ekipažui pasiekusiam GR3 geriausią rezultatą;
Raseinių rajono savivaldybės mero taurė SGC1 ekipažui pasiekusiam GR 7 geriausią rezultatą;
Tauragės savivaldybės mero taurė – OC klasė ekipažui pasiekusiam suminį GR8 geriausią 
rezultatą;
Šilalės rajono savivaldybės mero taurė – SGC 4 ekipažui pasiekusiam sumini GR 9a ir GR9b
geriausią rezultatą;
Šilutės rajono savivaldybės mero. taurė –SGC 3 ekipažui pasiekusiam GR 10 geriausią rezultatą;
Klaipėdos rajono savivaldybės mero taurė - – SIA 1 ekipažui pasiekusiam GR11 geriausią rezultatą
Kretingos rajono savivaldybės mero taurė - SIA 2 ekipažui pasiekusiam sumini GR12a ir GR12b
geriausią rezultatą
Telšių rajono savivaldybės mero. taurė – SGC-1 ekipažui pasiekusių GR13 geriausią rezultatą;
Mažeikių rajono savivaldybės mero taurė – SGC-3 ekipažui pasiekusiam GR14 geriausią rezultatą;
Joniškio rajono savivaldybės mero taurė – OC klasė ekipažui pasiekusiam GR15 geriausią 
rezultatą;
Pakruojo rajono savivaldybės mero taurė – SGC-4 ekipažui pasiekusiam GR16 geriausią rezultatą;
Rokiškio rajono savivaldybės mero taurė – SGC-2 ekipažui pasiekusiam suminį GR18a ir GR18B
geriausią rezultatą;
Kupiškio rajono savivaldybės mero taurė – iš SGC-1 ir SGC-2 ekipažų pasiekusių GR17 geriausią 
rezultatą;
Anykščių rajono savivaldybės mero taurė – greičiausiam Moterų (M) klasės ekipažui ralyje.
Ukmergės rajono savivaldybės mero taurė - iš SGC-3 ir SGC-4 ekipažų pasiekusių  GR22
geriausią rezultatą
Molėtų rajono savivaldybės mero taurė - SIA 3 ekipažui pasiekusiam GR23 geriausią rezultatą

Organizatorius Rolandas Dovidaitis
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