1. DVIRAČIŲ SPORTO LICENCIJOS ĮGIJIMO TVARKA
I. Bendrosios nuostatos
1. Dviračių sporto licencijos įgijimo tvarka reglamentuoja licencijų išdavimo, įregistravimo, pratęsimo ir
panaikinimo tvarką asmenims, kurie ketina užsiiminėti dviračių sportu, dalyvauti Lietuvos dviračių sporto
federacijos (toliau- LDSF) organizuojamose dviračių pratybose, varžybose bei kituose renginiuose.
2. Dviračių sporto licencijas išduoda, įregistruoja ir panaikina Lietuvos dviračių sporto federacijos direktoratas ir
Vykdomasis komitetas (toliau- VK).
3. Pagrindinės sąvokos: Dviračių sporto licencija – dokumentas, suteikiantis teisę tam tikrą laiką dalyvauti LDSF
ir Tarptautinės dviračių sporto federacijos (toliau- UCI) organizuojamose varžybose, atlikti treniravimo,
teisėjavimo, aptarnaujančio personalo darbą.
4. Dviračių sporto licencijos išdavimo tikslai ir uždaviniai:
4.1. tiksliai identifikuoti dviračių sporto varžybų dalyvius;
4.2. tiksliai tvarkyti varžybų dalyvių apskaitą;
4.3. tiksliai tvarkyti apskaitą apie aktyviai sportuojančius dviratininkus;
4.4. tiksliai tvarkyti dviračių sporto trenerių, teisėjų, aptarnaujančio personalo apskaitą.
4.5. užtikrinti saugumo taisyklių, UCI ir kitų taisyklių laikymąsi.
4.6. tiksliai priskirti UCI taškus.
II. Dviračių sporto licencijos įgijimo sąlygos
5. Sportininkams. Dviračių sporto licencija išduodama iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos, jeigu sportininkai
įvykdo šias sąlygas:
5.1. patvirtina, kad yra gavę gydytojo leidimą sportuoti, dalyvauti varžybose bei įsipareigoja reguliariai ir laiku
tikrintis sveikatos būklę bei atnaujinti gydytojo leidimą sportuoti ir dalyvauti varžybose.
5.2. patvirtina, kad nevartoja draudžiamų dopingo preparatų, laikosi antidopingo taisyklių, etikos kodekso ir
reglamentų;
5.3. patvirtina, kad moka važiuoti dviračiu;
5.4. patvirtina, kad yra susipažinę ir laikosi saugumo taisyklių varžybų ir treniruočių metu, KET taisyklių;
5.5. sumoka dviračių sporto licencijos išdavimo mokestį;
6. Treneriams ir aptarnaujančiam personalui.
Dviračių sporto licencija treneriams ir aptarnaujančiam personalui išduodama, jeigu jie įvykdo šias sąlygas:
6.1. patvirtina, kad yra susipažinę ir laikosi saugumo taisyklių varžybų ir treniruočių metu, žino KET taisykles;
6.2. sumoka dviračių sporto licencijos išdavimo mokestį;
6.3. laikosi etikos ir elgesio kodekso;
6.4. Treneriai- Įstatymų numatyta tvarka atitinka kvalifikacinius trenerio reikalavimus, bei kartą į keturis metus
dalyvavo LDSF trenerių kvalifikacijos kėlimo seminare ir kas du metus išklauso Anti-dopingo kursus.
6.5. Pateikia įgytą kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir paso kopiją.
7.Teisėjams.
Dviračių sporto licencija teisėjams išduodama jeigu jie įvykdo šias sąlygas:
7.1. patvirtina, kad yra susipažinę ir laikosi saugumo taisyklių varžybų ir treniruočių metu;
7.2. sumoka dviračių sporto licencijos išdavimo mokestį;
7.3. laikosi sąžiningumo ir etikos principų.
7.4. yra puikiai susipažinę ir žino UCI taisykles.
7.5. pateikia dviračių sporto teisėjo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
8. Užsienio šalyse arba tarptautinių sporto organizacijų išduoti analogiški dokumentai pripažįstami tiek, kiek jie
atitinka Lietuvos dviračių sporto federacijos licencijų išdavimo tvarką ir reikalavimus.
III. Licencijų išdavimo tvarka
9. Nustatytos formos dviračių sporto licenciją išduoda Lietuvos dviračių sporto federacija.

10. Asmuo, siekiantis gauti dviračių sporto licenciją, privalo pateikti šiuos dokumentus:
10.1. užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos prašymą;
10.2. dokumentinę nuotrauką elektroniniu formatu.
10.3. pateikia įgytą kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir paso kopiją (aptarnaujantis personalas: treneriai,
masažistai, paramedikai, ir pan. ir teisėjai).
11. Licencija yra gaminama per 10 darbo dienų po prašymo ir dokumentų gavimo dienos. Licencija išduodama
tik po apmokėjimo.
12. Jei licencijos išdavimas reikalauja skubesnio termino – mokestis yra dvigubinamas.
13. Priėmus neigiamą sprendimą dviračių sporto licencijai išduoti, per 10 darbo dienų apie tai raštu informuoja
licencijos prašantį asmenį ir nurodo tokio sprendimo motyvus.
14. Sprendimą, neišduoti arba panaikinti dviračių sporto licenciją, asmuo gali apskųsti LDSF vykdomajam
komitetui per 10 kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo gavimo dienos. Vykdomajam komitetui priėmus
sprendimą neišduoti arba panaikinti dviračių sporto licenciją, asmuo gali kreiptis į UCI.
15. Dviračių sporto licencijų registrą tvarko Lietuvos dviračių sporto federacijos direktoratas.
IV. Licencijos pratęsimas
16. Dviračių sporto licencijos savininkas dėl licencijos pratęsimo privalo kreiptis į LDSF direktoratą. Dviračių
sporto licencijos privalo būti pratęstos kiekvienais metais.
17. Asmuo, kreipdamasis dėl licencijos pratęsimo, privalo pateikti:
17.1. užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos prašymą;
17.2. elektroninę savo nuotrauką;
17.3. įgytą kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir paso kopiją (visas aptarnaujantis personalas: treneriai,
masažistai, paramedikai ir pan. ir teisėjai).
18. Nauja licencija išduodama per 10 kalendorinių dienų nuo visos privalomos informacijos gavimo dienos ir tik
po apmokėjimo.
V. Licencijos galiojimo pabaiga
19. Dviračių sporto licencijos galiojimas nutraukiamas jeigu:
19.1. asmuo, kreipdamasis dėl licencijos išdavimo, pateikė suklastotus ar tikrovės neatitinkančius dokumentus;
19.2. pripažintas kaltu dėl uždraustų preparatų vartojimo;
19.3. varžybų ir pasiruošimo metu užsiimama veika, dėl kurios padaryta žala sau ar kitiems asmenims ir
inventoriui.
19.4. pažeidžiama UCI Part I: General organisation of cycling as a sport 1.1.006 taisyklė.
20. Licencijos galiojimas baigiasi:
20.1. einamųjų metų gruodžio 31 d.
20.2. mirus licencijos savininkui.
21. Dviračių sporto licencijos galiojimo nutraukimo iniciatyva priklauso:
21.1. Lietuvos dviračių sporto federacijos Vykdomajam komitetui.
22. Dviračių sporto licencijos panaikinimo klausimas išnagrinėjamas LDSF Vykdomojo komiteto posėdyje.
23. Dviračių sporto licencijos galiojimas nutraukiamas LDSF Vykdomojo komiteto sprendimu.
24. LDSF, priėmusi sprendimą panaikinti licenciją, per 5 darbo dienas šį sprendimą paskelbia LDSF interneto
svetainėje, informuoja licencijos savininką ir jo darbdavius, jeigu jis dirba naudodamasis licencijos suteikta teise,
nurodydama tokio sprendimo motyvus. Licencijos savininkas įpareigojamas licenciją grąžinti LDSF per 10 darbo
dienų nuo raštiško pranešimo ir visos privalomos informacijos gavimo dienos.
25. Asmuo, kuriam licencija panaikinta, gali pakartotinai kreiptis į LDSF dėl jos išdavimo ateinantiems metams,
jeigu pašalintos priežastys, dėl kurių buvo panaikinta licencija.
VI. Licencijos atsiėmimo tvarka

26. Nauja licencija išduodama prašymą teikusiam asmeniui arba jo prašymu, nurodytam asmeniui, Vilniuje,
Žemaitės g. 6-420 arba pasinaudojus kurjerio paslaugomis, kurį užsisako ir apmoka pats prašymą teikiantis.
27. Atsiimant naują licenciją pageidautina pateikti senąją nebegaliojančią licenciją.
28. Licencija išduodama tik sumokėjus vienkartinį licencijos išdavimo mokestį.
VII. Mokestis už dviračių sporto licenciją
(pagal VK 2018.11.06 posėdžio sprendimą)

29. Nustatytos formos dviračių sporto licencijos išdavimo kainoraštis *:
WorldTeams komandų dviratininkams – 175 EUR
Professional Continental komandų dviratininkams – 115 EUR
Continental komandų dviratininkams – 58 EUR
Vyrams (Elitas) – 23 EUR
Moterims (Elitas) – 23 EUR
Jaunimui (U-23) – 15 EUR
Mėgėjams (nuo 18 metų amžiaus, kurie yra nedalyvavę LDSF ir UCI rengiamose varžybose) – 23 EUR
Veteranams (30 m. ir vyresniems) – 23 EUR
Jauniams– 5 EUR
Jaunėms– 5 EUR
Jaunučiams– 4 EUR
Jaunutėms– 4 EUR
Berniukams– 3 EUR
Mergaitėms– 3 EUR
Teisėjams – 10 EUR
Personalui – 12 EUR
Papildoma kopija – 4 EUR
*Licencijų

kainoraštis gali keistis pagal LDSF Vykdomojo komiteto posėdžio nutarimus.

30. Mokestis už dviračių sporto licenciją pervedamas pateikus dokumentus bankiniu pavedimu: Rekvizitai
mokėjimui:
Lietuvos dviračių sporto federacija
Swedbank
LT947300010000627215
Žemaitės g. 6, Vilnius
LT-03117
Įmonės kodas: 191587590
Apie reikalingą PVM sąskaitą faktūrą informuojama iš anksto.
VIII. Apskaita ir informacija
32. Dviračių sporto licencija – griežtos atskaitomybės dokumentas – yra spausdinama, apskaitoma, saugoma bei
išduodama pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
33. Visų licencijos prašančiųjų informacija elektroniniu būdu LDSF yra perduodama, naudojama ir saugoma
Tarptautinėje dviračių sporto federacijoje (UCI).

