
 
 

 

 
LIETUVOS JAUNIŲ PLENTO 

ČEMPIONATAS 
2019 

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. 
Apranga: negalima dalyvauti su Lietuvos čempiono atributika. 
Jaunius lydėti ALL bus leidžiama vadovaujantis KET taisyklėmis, saugaus eismo taisyklėmis,su 
vairuotojo, trenerio, komandos vadovo licencija. Lydinčiam automobiliui leidžiama naudoti 
megafonus. 

DATA IR VIETA: 
Lietuvos dviračių sporto jaunų plento čempionatas vyks birželio mėn. 14-15 d. Šilalėje.  
14 d. asmeninės lenktynės laikui, startas/finišas Šilo g.  
15 d. grupinės lenktynės J. Basanavičiaus g. 

REGISTRACIJA 
Techninės paraiškos pateikiamos nuo gegužės mėn. 30 d. iki birželio mėn. 10 d. 
el.paštu info@ldsf.lt. Taip pat, galima registracija internetu. Registracijos nuoroda: www.ldsf.lt. 

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA 
14 d. starto/finišo vietoje, Šilo g.  
15 d. J. Basanavičiaus g. 2 ir kitapus gatvės prie parduotuvės “Aibė”. 

LICENCIJŲ PATIKRA, NUMERIŲ IŠDAVIMAS, MEDICININĖS PAŽYMOS: 
14 d. Šilalės sporto mokyklos salė (Žalioji g. 7A, Kvėdarna, Šilalės r.), 09:00-11:00 val.  
11:15 val. Komandų vadovų susitikimas.  
15 d. starto/finišo vietoje 08:00-09:00 val. 09:15 val. Komandų vadovų susirinkimas. 
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SPORTININKŲ ELGESYS: 
Nesportiškas ir neetiškas elgesys nėra toleruojamas. Sportininkai 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. 

DVIRAČIAI: 
Lietuvos dviračių sporto federacijos plento čempionate dalyviai važiuoja tik su plentiniais 
dviračiais, kurie atitinka UCI taisykles. TT dviračiai ir diskiniai ratai leidžiami. Sportininkai privalo 
dėvėti šalmą visų varžybų, pasiruošimo varžyboms metu. 

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

VARŽYBŲ NUOSTATAI: 
http://www.ldsf.lt/dviraciu-sportas/nuostatai/ 
 
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 ŠILALĖS RAJ.*: 
Apgyvendinimas sporto salėje: +37068678457. 
Jūrvingė +37065282681, www.jurvinge.lt. 
A.Kavaliausko sodyba +37062074294. 
Piligrimas +37068604194. 
Šilalės viešbutis +37061433509. 
Tarvydų sodyba +37068673475. 
G.Navardausko sodyba +37068696735. 
*Kiekvienas čempionato dalyvis nakvyne ir jos apmokėjimu pasirūpina savarankiškai. 

VANDUO: 
Vandens galima rasti prie starto/finišo. 
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DUŠAI: 
Kovo 11-tosios g. 15, Šilalės baseinas. 

VARŽYBŲ PROGRAMA: 

Laikas  

BIRŽELIO 14 D. 

09:00 – 11:00 Licencijų patikra, numerių atsiėmimas, medicininių pažymų patikra 

11:15 Komandų vadovų susitikimas mandatinėje 

13:00 Lietuvos dviračių sporto jaunių ALL čempionatas (JAUNĖS MERGINOS) 15 km 

14:20 Apdovanojimai (jaunės) 

16:45 Lietuvos dviračių sporto jaunių ALL čempionatas (JAUNIAI VAIKINAI) 26 km 

±17:45 Numatomas paskutinio dalyvio finišas. 

±18:00 Apdovanojimai (jauniai) 

BIRŽELIO 15 D. 

08:00-09:00 Licencijų patikra, numerių atsiėmimas, medicininių pažymų patikra 

09:10 Komandų vadovų susitikimas  

10:00 Lietuvos dviračių sporto jaunių grupinių lenktynių čempionatas (JAUNĖS MERGINOS) 85 km 

2 ratai (40 km) 

±13:10 Numatomas jaunių merginų finišas 

13:20 Apdovanojimai (jaunės) 

13:30  Lietuvos dviračių sporto jaunių grupinių lenktynių čempionatas (JAUNIAI VAIKINAI) 125 km 

3 ratai (40 km) 

±15:50 Numatomas jaunių vaikinų finišas 

±16:00 Apdovanojimai (jauniai) 
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APDOVANOJIMAI: 
14 d. apdovanojimai vykdomi starto/finišo vietoje, Šilo g. 
15 d. apdovanojimai vykdomi netoli starto/finišo vietos, Šilalės raj. Savivaldybės administracijos. 
Ant apdovanojimų pakylos lipama vadovaujantis pagrindinėmis UCI taisyklėmis: su varžybine 
apranga, nesivedama dviračio ir kt. 

PRIZAI: 
Prizinių vietų laimėtojai bus apdovanojami LDSF taurėmis, medaliais, rėmėjų prizais. 

DOPINGO KONTROLĖ: 
Šilalės raj. Savivaldybės administracijos pastato, J. Basanavičiaus g. 2. 

PIRMOJI PAGALBA: 
Greitosios pagalbos automobilis budės visų varžybų metu.  
Artimiausia ligoninė: Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalė 75244.  
Nelaimės atveju skambinti 112. 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA: 
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 +3706 99 
96014 
Treneris Kęstutis Česaitis +3706 86 78457. 
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ASMENINIŲ LENKTYNIŲ LAIKUI TRASA: 

 
Startas / finišas - Šilalė Nepriklausomybės g. (kelias Nr.165) ir Šilo g. (kelias Nr.4105) sankirtoje 
važiuojama link Nėvočių-Klabų-Žadeikių, ties Žadeikiais atliekamas apsisūkimas ir grįžtama atgal 
tuo pačiu keliu (Nr.4105) Žadeikiai-Klabai-Nėvočiai-Šilalė. 
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ASMENINIŲ LENKTYNIŲ LAIKUI PASKUTINIAI 3 KM: 
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GRUPINIŲ LENKTYNIŲ STARTO/FINIŠO ZONA: 
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GRUPINIŲ LENKTYNIŲ TRASA: *pagal laikrodžio rodyklę 

 
Startas / finišas - Šilalė, J. Basanavičiaus g., keliu Nr.162, minama link žiedo, nuo žiedo link Laukuvos žiedo, 
toliau keliu Nr.162, į dešinę keliu Nr.197 link Bilionių (kelias Nr.197) link Gedminiškių, toliau link Bytlaukio 
(kelias Nr.4101) ir ties kelių susikirtimu Nr.162 ir Nr.4105. Jaunės merginos mina 2 ratus po 40 km, o jauniai 
vaikinai 3 ratus po 40 km. Apsukę ratus finišuoja Nr.162 ir Nr.165 link J.Basanavičiaus gatvės. 

Jauniai 3 ratai po 40 km 
Jaunės 2 ratai po 40 km 
+5 km atkarpa iki rato 
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GRUPINIŲ LENKTYNIŲ TRASA PASKUTNIAI 3KM: *pagal laikrodžio rodyklę 
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KARAVANO SCHEMA: 
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VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI: 

 

 
 

 


