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DATA IR VIETA: 
Lietuvos dviračių sporto žiedinių ir porinių lenktynių čempionatas vyks gegužės 24-25 d., 
Druskininkuose. Porinių lenktynių čempionatas vyks 24 d. prie Druskininkų Snow Arenos, žiedinių 
lenktynių čempionato startas 25 d. Druskininkuose, Klonio ir M.K. Čiurlionio gatvių sankirtoje. 

REGISTRACIJA 
Techninės paraiškos teikiamos iki gegužės 22 d. 24 val. el.paštu info@ldsf.lt. Registracinėje 
paraiškoje porinėms lenktynėms nurodoma pora, su kuria startuojama. Keitimai ar išbraukimai 
galimi likus dienai iki pirmos varžybų dienos. Po šio nustatyto termino, jokie pakeitimai 
nebepriimami. Galima registracija ir į tik vienos dienos varžybas. 

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA 
Porinių lenktynių čempionatas: Druskininkų Snow Arenos stovėjimo aikštelė (stovėjimo vieta 
pažymėta žemiau žemėlapyje). DĖMĖSIO, neužstatyti įvažiavimo/išvažiavimo į stovėjimo aikštelę. 
Žiedinių lenktynių čempionatas: Liepų g. 2, Durskininkai ir Druskininkų Ryto gimnazijoje. 

MĖGĖJŲ VARŽYBOS: 
Kartu su Lietuvos žiedinių ir porinių lenktynių čempionatu bus organizuojamos tų pačių rungčių 
varžybos mėgėjams (visų amžiaus grupių veteranų ir mėgėjų licencijų turėtojams). Maksimalus 
dalyvių skaičius mėgėjų grupėje - 50 dalyvių. Mėgėjų grupės dalyviai 24 ir 25 d. startuoja po visų 
čempionato dalyvių startų. Visi dalyviai startuoja vienu metu, nepriklausomai nuo lyties ar 
amžiaus grupės. Dalyviai apdovanojami LDSF medaliais, atskiriant vyrus ir moteris. Mėgėjai, kurie 
neturės gydytojo pažymos, galės startuoti, nurodę, jog už savo sveikatą ir pajėgumą dalyvauti 
varžybose garantuoja ir prisiima visą atsakomybę. 

LICENCIJŲ PATIKRA: 
Licencijų patikra vykdoma 24 d. 15:00 – 16:15 val. Druskininkų Snow Arenoje, prie pagrindinio 
įėjimo (už kartingų). 16:15 val. komandų vadovų susirinkimas. 25 d. naujų dalyvių licencijų patikra 
vykdoma starto/finišo vietoje iki 9:00 val. 

VARŽYBŲ NUMERIAI: 
Du varžybų numeriai bus išduoti varžybų teisėjų pirmų varžybų dieną vykdant licencijų patikrą 
teisėjų būveinėje. Organizatoriai varžybų dieną informuos kaip prisisegti varžybų numerius. 

DVIRAČIAI: 
Lietuvos dviračių sporto federacijos žiedinių ir porinių lenktynių čempionate dalyviai važiuoja tik 
su plentiniais dviračiais, kurie atitinka UCI taisykles (TT dviračiai ir diskiniai ratai neleidžiami). 
Sportininkai privalo dėvėti šalmą visų varžybų, pasiruošimo varžyboms metu. Dviračių patikrą 
porinių lenktynių čempionate sportininkai turi atlikti likus ne mažiau nei 5 min iki jų numatyto 
starto laiko ir nebeišvažiuoti iš starto zonos, o išvažiavus atlikti patikrą iš naujo. 
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TAISYKLĖS: 
Lietuvos dviračių sporto federacijos plento čempionatas bus vykdomas pagal UCI taisykles, šių 
varžybų reglamentu, nuostatais, teisėjų ir organizatorių sprendimais. Kiekvienas sportininkas 
atsakingas už šių taisyklių laikymąsi. Nuoroda į UCI taisykles čia. Prieš/po bei varžybų metu - 
nešiukšlinama. Varžybose dalyvauti su Lietuvos rinktinės ar Lietuvos čempiono marškinėliais 
draudžiama. 

VARŽYBŲ NUOSTATAI: 
http://www.ldsf.lt/dviraciu-sportas/nuostatai/ 
Jaunutės 
Jaunučiai 

2003-2004 m. 
2003– 2004 m. 

7,01 m 
7,01 m 

Jaunės 2001 – 2002 m. 7,93 m 
Jauniai 2001 – 2002 m. 7,93 m 
 

Pastaba: mažesni dantračiai negu nurodyti turi būti nuimti, priešingu atveju nebus leidžiama 
dalyvauti varžybose. 

APGYVENDINIMAS DRUSKININKUOSE: 
Apgyvendinimu rūpinasi bei padengia išlaidas kiekviena atvykstanti komanda.  
Parko Vila. Adresas: K. Dineikos g. 12, Druskininkai 66162. Telefonas: (8-659) 99460. 

DUŠAI: 
25 d. dušas veiks Druskininkų Ryto gimnazijoje. Klonio g. 2. 

SPORTININKŲ ELGESYS: 
Nesportiškas ir neetiškas elgesys varžybų metu nėra toleruojamas. Sportininkai, treneriai, 
personalas privalo vadovautis Lietuvos dviračių sporto federacijos Etikos ir drausmės kodeksu, 
Saugaus eismo taisyklėmis, Manipuliavimo sporto varžybomis taisyklėmis, antidopingo kodeksu 
ir visomis UCI taisyklėmis. Organizatoriai ir varžybų teisėjai pasilieka teisę skirti įspėjimus, 
nuobaudas, baudas, ir/ar pašalinti iš varžybų pagal UCI taisykles. 

PORINĖS LENKTYNĖS: 
Porinių lenktynių čempionato startas yra vykdomas iš vietos (ne nuo pakylos). Visas amžiaus 
grupes lydėti bus leidžiama su trenerio, vairuotojo ar komandos vadovo licencijomis. Lydintysis 
asmuo privalo vadovautis KET taisyklėmis, UCI reikalavimais visais LDSF patvirtintais 
dokumentais. Prašome lydinčių asmenų atkreipti dėmėsį kai esate lenkiami ar lenkiate, matote 
sportininką priešingoje kelio pusėje. Nelenkti, kai aiškiai nematote kelio, yra kelio vingis ar 
gyvenvietė. Suteikiant mecheninę pagalbą, prašome pilnai visu automobiliu pasitraukus į dešinįjį 
važiuojamosios dalies kraštą. Finišavus, sportininkai riedės apie 100 m., tuomet bus numatytas 
posūkis į dešinę, įvažiuoti į komandų stovėjimo aikštelę. Sportininkų ir lydinčių asmenų prašome 
kuo skubiau įvažiuoti į komandų stovėjimo aikštelę. Varžybų metu, sportininkas važiuoja tik savo 
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kelio pusėje. Lydintysis automobilis nevažiuoja į „U“ formos apsisukimą, jei mato, jog už jo 
netoliese važiuoja kitas sportininkas, ir važiuoja tik jį praleidus. Galima naudoti megafonus. 

ŽIEDINĖS LENKTYNĖS: 
Žiedinių lenktynių trasos ilgis 800 m. Dalyviai važiuoja prieš laikrodžio rodyklę. Atkreiptinas 
ypatingas sportininkų dėmesys žiedinėje sankryžoje. Jei amžiaus grupėje susidarys daugiau 
dalyvių nei 50, bus atliekami kvalifikaciniai važiavimai (atitinkamai sumažinus ratų skaičių). 
Tarpiniai finišai vykdomi kas 5 ratus. Tarpiniuose finišuose pirmi keturi dalyviai gauna atitinkamai 
5, 3, 2, 1 taškus, galutiniame finiše taškai dvigubinami.  
Dalyviai, nuo grupės atsilikę du ratus, yra pašalinami iš varžybų. Pagauti grupės ratu sportininkai 
negali lyderiauti(vesti) šioje grupėje. Sportininkai iš varžybų pasitraukiantys starto/finišo 
koridoriuje/vietoje, privalo pasišalinti iš trasos kuo skubiau ir netrukdant aplink važiuojantiems 
sportininkams. Maitinimas šiose varžybose nėra leidžiamas. 
Sportininkai susidūrę su mechaninėmis bėdomis turės tris neutralius ratus vėl įsijungti į varžybas 
ir tik teisėjui dviračių tvarkymo zonoje įvertinus, jog gedimas iš ties nutiko. Mechaniniai gedimai 
turi būti tvarkomi tik dviračių tvarkymo zonoje. Įsijungti į varžybas sportininkai turi tik panašioje 
vietoje, kur jie patyrė mechaninį gedimą, ir tik pagrindinei grupei saugiai pravažiavus. 
Sportininkas dalyvauti tarpiniame finiše gali tik po vieno rato, grįžus į varžybas po neutralių ratų. 
Sportininkas į varžybas įsijungti gali likus ne mažiau nei 4 km (5 ratams). 
Įvykus dideliam griuvimui, varžybos gali būti neutralizuotos kelis, teisėjų numatytus, ratus. 
Sportininkams, susidūrusiems su mechaninėmis problemomis (teisėjui gedimą įvertinus dviračių 
tvarkymo zonoje), įvykus griūčiai, likus penkiems ar mažiau ratų iki finišo, yra įskaitomas grupės, 
kurioje jis buvo laikas bei suteikiama ta vieta, kurioje jis kirto finišo liniją. Visi sportininkai baigs 
varžybas tame rate, kuriame lyderiai kirs finišo liniją. 

VARŽYBŲ PROGRAMA: 
Laikas  

GEGUŽĖS 24 D.*numatomų startų laikai gali kisti priklausomai nuo dalyvių skaičiaus. 

15:00 – 16:15 Licencijų patikra ir numerių atsiėmimas 

16:15 Komandų vadovų susitikimas 

17:00 Lietuvos dviračių sporto porinių lenktynių čempionatas (jaunutės) 15 km (7,5 km posūkis) 

17:35 Apdovanojimai 

17:25 Lietuvos dviračių sporto porinių lenktynių čempionatas (jaunučiai) 18 km (9 km posūkis) 

17:55 Apdovanojimai 

17:50 Lietuvos dviračių sporto porinių lenktynių čempionatas (jaunės) 18 km (9 km posūkis) 
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18:20 Apdovanojimai 

18:15 Lietuvos dviračių sporto porinių lenktynių čempionatas (jauniai) 21 km (10,5 km posūkis) 

18:45 Apdovanojimai 

18:40 Lietuvos dviračių sporto porinių lenktynių varžybos (mėgėjai) 21 km (10,5 km posūkis) 

19:15 Apdovanojimai 

GEGUŽĖS 25 D.*numatomų startų laikai gali kisti priklausomai nuo dalyvių skaičiaus. 

08:30-09:00 Licencijų patikra, numerių išdavimas starto/finišo vietoje 

09:05 Komandų vadovų susitikimas 

09:30 Lietuvos dviračių sporto žiedinių lenktynių čempionatas (jaunutės) 20 ratų ±40 min (4 TF) 

10:20 Apdovanojimai 

10:15  Lietuvos dviračių sporto žiedinių lenktynių čempionatas (jaunučiai) 30 ratų ±50 min (6 TF) 

11:05 Apdovanojimai 

11:00 Lietuvos dviračių sporto žiedinių lenktynių čempionatas (jaunės) 30 ratų ±50 min (6 TF) 

11:50 Apdovanojimai 

11:45 Lietuvos dviračių sporto žiedinių lenktynių čempionatas (jauniai) 40 ratų ±60 min (8 TF) 

12:55 Apdovanojimai 

12:50 Lietuvos dviračių sporto žiedinių lenktynių varžybos (mėgėjai) 40 ratų ±60 min (8 TF) 

13:55 Apdovanojimai 

APDOVANOJIMAI: 
24 d. apdovanojimai bus vykdomi po kiekvieno amžiaus grupės finišo Druskininkų Snow Arenos 
parkingo aikštelėje. 
25 d. apdovanojimai bus vykdomi starto/finišo vietoje, prie „Menų kalvės“, po kiekvienos amžiaus 
grupės finišo.  
Dalyvių prašoma lipti ant pakylos vadovaujantis pagrindinėmis UCI taisyklėmis (su varžybų 
apranga, be šalmo, akinių, nesivežant ant pakylos varžybų inventoriaus). 
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PRIZAI: 
Sportininkai bus apdovanoti Druskininkų miesto taurėmis ir Lietuvos dviračių sporto federacijos 
medaliais. Mėgėjai LDSF medaliais (moterys ir vyrai už pirmas tris prizines vietas, atskirai, 
neskirstant pagal amžiaus grupes). 

PIRMOJI PAGALBA: 
Medicininės pagalbos automobilis budės visų varžybų metu. Artimiausia ligoninė Sveikatos g. 
30, Druskininkai LT66251. Nelaimės atveju skambinti 112. 

MAISTAS IR VANDUO: 
Vandens bus galima rasti starto/finišo vietotje. 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA: 
http://www.ldsf.lt/wp-content/uploads/2014/04/ADTT2019.03.27.pdf 
Lietuvos dviračių sporto federacijos rengiami čempionatai yra vieši renginiai, kuriuose gali būti 
filmuojama ir fotografuojama. Filmuota ir fotografuota medžiaga gali būti platinama 
žiniasklaidoje, TV kanalais ir internete. 

KONTAKTAI: 
Lietuvos dviračių sporto federacijos generalinė sekretorė-direktorė Rasa Ališauskienė 
+37069996014, rasa.alisauskiene@ldsf.lt. 
Lietuvos dviračių sporto federacijos vadybininkė Gintarė Zuozaitė +37068959934, 
gintare.zuozaite@ldsf.lt. 
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PORINIŲ LENKTYNIŲ TRASOS ŽEMĖLAPIS: 
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ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ TRASOS ŽEMĖLAPIS: 
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VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI: 
 

 
 
 

          

 

 


