
2019	M.	LIETUVOS	DVIRAČIŲ	SPORTO	FEDERACIJOS 
VARŽYBŲ	NUOSTATAI 

I.	TIKSLAS	IR	UŽDAVINIAI 
Dviračių sporto varžybos rengiamos siekiant populiarinti dviračių sportą Lietuvoje, skatinti sportininkus siekti 
aukštų rezultatų, atrinkti stipriausius dviratininkus į Lietuvos rinktinę, dalyvauti pasaulio ir Europos 
čempionatuose, pasaulio taurės varžybose ir kitose tarptautinėse varžybose. 

II.	VARŽYBŲ	RENGĖJAI	IR	VYKDYTOJAI 
Varžybas rengia ir vykdo Lietuvos dviračių sporto federacija (toliau – Federacija) kartu su Šilalės raj. Savivaldybe, 
Šilalės sporto mokykla. 

III.	VARŽYBŲ	DALYVIAI,	NUGALĖTOJŲ	NUSTATYMAS 
Varžybų dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes: 

Amžiaus	grupė	 Gimimo	data	 Pavara	
Jaunės	 2001	–	2002	m.	 7,93	m	
Jauniai	 2001	–	2002	m.	 7,93	m	
Vyrai	iki	23	m.	amžiaus	 1996	–	1999	m.	 	
Moterys	–	elitas	 2000	m.	ir	vyresnės	 	
Vyrai	–	elitas	 2000	m.	ir	vyresni	 	
  

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

Vyresnės amžiaus grupės varžybose gali dalyvauti ir vieneriais metais jaunesni dalyviai, tačiau treneris privalo 
patvirtinti raštu, kad sportininkas yra pasirengęs dalyvauti varžybose su vyresne grupe. Visi dalyviai privalo 
pateikti 2019 m. licencijas. Visų varžybų metu visi dalyviai privalo dėvėti dviratininko apsauginius šalmus ir 
laikytis patvirtintų saugaus eismo taisyklių. Lietuvoje rengiamose varžybose dviratininkai negali dėvėti 
nacionalinės rinktinės marškinėlių ar čempiono marškinėlių, jei sportininkas nėra čempionas tos pačios 
disciplinos rungtyje einančiais metais (nuo čempionato iki kitų metų čempionato). Čempionato metu čempiono 
atributikos dėvėti negalima. 

Asmeninių, grupinių ir komandinių lenktynių nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal pasiektus rezultatus 
varžybose.  

Jaunės (2001 – 2002 m.) ir veteranai gali startuoti vienoje grupėje kartu su jaunučiais (2003 – 2004 m.) išskyrus 
šalies čempionatuose, pirmenybėse ir žaidynėse. 

Vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo iki 23 metų amžiaus lenktynėse negalima naudoti racijų ir kitų tolimojo ryšio 
su dviratininkais priemonių. 

Sportininkai, užsiregistravę į Lietuvos plento čempionatą ir atsiimdami starto numerius, savo parašu patvirtina, 
kad perskaitė šiuos nuostatus, juos supranta, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos 
vykdyti. Registruotis galima tik savo vardu ir pavarde. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu 
atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami. 

Dalyvis patvirtina, kad čempionate dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiamas ir pasižada laikytis varžybų 
nuostatų bei organizatorių, teisėjų, medicinos personalo, policijos ir apsaugos darbuotojų reikalavimų, žino, 
kad už taisyklių ar kitų reikalavimų nesilaikymą gali būti pašalintas iš varžybų ir diskvalifikuotas. 



Savo parašu dalyvių registracijos lape, dalyvis pripažįsta, kad Taurės dviračių lenktynės yra sporto varžybos su 
dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu ir gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio invalidumo, ilgalaikio 
sveikatos ir darbingumo praradimo ar net mirties priežastimi ir supranta dalyvavimo sporto varžybose galimų 
pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei. 

Sportininkas patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka važiuoti dviračiu ir žino važiavimo dviračiu eismo 
taisykles) ir sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti 
pasirinktą distanciją lenktynėse. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo 
sveikatos ar gyvybės klausimais. Sportininkas prisiima sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu šiose 
varžybose, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, kelių būklę, kontaktų su kitais dalyviais riziką, bei riziką, 
kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo bei dėl trečių asmenų veiksmų. Taip pat, dalyvis pasižada, 
kad lenktynių metu, jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (lenktynių rajono 
vietinių gyventojų, žiūrovų ir kt. asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai. 

Dalyvis privalo susipažinti su lenktynių nuostatais, trasa ir žino, kad lenktynių trasoje vyks automobilių ir kitokių 
transporto priemonių eismas ir įvertins su tuo susijusią dalyvavimo varžybose riziką bei laikysis kelių eismo 
taisyklių ir imsis būtinų priemonių visų eismo bei kitų lenktynių dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų privačios 
nuosavybės saugumui užtikrinti. 

Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, 
susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais 
(statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su 
dalyvavimu Lenktynėse. Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad prisiima visą šiame punkte minimą 
atsakomybę ir, kad laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų 
bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl 
netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą renginyje. 

Protestai yra galimi jei nesilaikoma varžybų taisyklių ir nuostatų, jei kitos sąlygos kelia pavojų varžyboms ir 
sportininkams, tačiau ne prieš pažeidimo faktą. Protestai pateikiami raštu varžybų sekretoriatui, kartu su 30 
Eur užstatu, ne vėliau kaip iki dienos pabaigos, kai įvykdytas galimas pažeidimas. Protestus svarsto teisėjų 
kolegija pagal UCI taisykles. Protestą patenkinus, užstatas yra grąžinamas. 

IV. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS 
Varžybų rengimo, vykdymo, teisėjų darbo varžybose išlaidas apmoka Federacija. Kitas dalyvavimo varžybose 
išlaidas apmoka siunčianti organizacija. 

V.	APDOVANOJIMAS.	PARAIŠKOS 
Lietuvos čempionatų, pirmenybių ir taurių nugalėtojai bei prizininkai apdovanojami Federacijos diplomais, 
medaliais, taurėmis pagal galimybes prizais. 

Techninės paraiškos pateikiamos iki nustatytos datos (jei data nenustatyta – penkios dienos prieš pirmą 
varžybų dieną) el.paštu info@ldsf.lt, ar, atskirame tų varžybų reglamente nurodytu būdu. „Vėlyvų“ paraiškų 
pateikimas galimas likus mažiau nei penkioms, bet ne mažiau nei dienai iki varžybų pirmos dienos. „Vėlyvos“ 
paraiškos kaina asmeniui 5 Eur. Keitimai ar išbraukimai galimi iki nustatytos datos ir laiko (jei nenustatyta – 
diena prieš pirmą varžybų dieną). Po šio nustatyto termino, jokie pakeitimai nebepriimami. Jei yra atskiras tų 
varžybų reglamentas, registracija vykdoma pagal atskirą tų varžybų reglamentą ar kaip nurodyta Federacijos 
tinklapyje (www.ldsf.lt). 



Kiekvienas sportininkas privalo turėti galiojančią sveikatos pažymą, kuri būtų galiojanti ir patvirtintų, kad 
sportininkas yra sveikas bei gali dalyvauti varžybose. Už tokio leidimo buvimą atsakingas dalyvaujančios 
komandos vadovas/asmuo/treneris kuris pateikia tam tikros komandos dalyvių sąrašą. 

Federacijos rengiamose varžybose komandų vadovai varžybų dieną, ar kitą Federacijos nustatytą toms 
varžyboms datą, teisėjų kolegijai pateikia licencijas ir gydytojo leidimą sportuoti (jaunučių žaidynėms teikiamos 
paraiškos su gydytojo ir sporto įstaigų vadovų vizomis). 

VI.	BAIGIAMOSIOS	NUOSTATOS 
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. 

Lietuvos plento čempionatą organizatoriai gali atšaukti iškilus „Force majeure“ nepaprastoms aplinkybėms, 
kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Tai gali būti stichinės 
gamtos nelaimės (uraganai, potvyniai, smarkios liūtys), teisėti ar neteisėti valstybės  valdymo  institucijų 
veiksmai ir kitos renginio organizavimui ir dalyvių saugumui grėsmę keliančios kliūtys. 

 
 


