
 
 

 

 
LIETUVOS PLENTO ČEMPIONATAS 

2019 ŠILALĖJE 
 

PAGRINDINĖ INFORMACIJA: 
Varžybų organizatorius – Lietuvos dviračių sporto federacija  
kartu su Šilalės raj. Savivaldybe ir Šilalės sporto mokykla. 
Lietuvos dviračių sporto federacijos prezidentas – Romualdas Bakutis. 
Lietuvos dviračių sporto federacijos generalinė sekretorė-direktorė – Rasa Ališauskienė. 
Lietuvos dviračių sporto federacijos viceprezidentas – Kęstutis Stakėnas. 
Lietuvos dviračių sporto federacijos viceprezidentas – Elijus Čivilis. 
Birželio 28 d. ALL varžybų vyriausiasis teisėjas – Antanas Taučius. 
Birželio 30 d. Grupinių lenktynių vyriausioji teisėja – Miglė Beresinevičiūtė. 

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.  
Apranga: negalima dalyvauti su Lietuvos čempiono atributika bei Lietuvos rinktinės apranga. 
Lydėti bus leidžiama vadovaujantis KET taisyklėmis, saugaus eismo taisyklėmis, su vairuotojo, 
trenerio, komandos vadovo ar mechaniko (atliekant tik vairuotojo funkciją) licencija ir išklausius 
vairuotojų instruktažą. Lydinčiam automobiliui leidžiama naudoti megafonus. 
Jaunių amžiaus grupės 2002 m. gimimo sportininkams dalyvauti leidžiama su vyresne amžiaus 
grupe, tačiau tik su raštišku trenerio leidimu. Atskirai jaunių grupė nėra apdovanojama.  

DATA IR VIETA: 
Lietuvos dviračių sporto plento čempionatas vyks birželio mėn. 28-30 d. Šilalėje.  
Birželio 28 d. Asmeninės lenktynės laikui (ALL) J. Basanavičiaus g. 
Birželio 30 d. grupinės lenktynės J. Basanavičiaus g. 
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REGISTRACIJA: 
Techninės paraiškos pateikiamos nuo birželio mėn. 10 d. iki birželio mėn. 24 d. 
el.paštu info@ldsf.lt. Taip pat, galima registracija internetu. Registracijos nuoroda: www.ldsf.lt. 
Vėlyvų“ paraiškų pateikimas galimas likus mažiau nei keturioms, bet ne mažiau nei dienai iki 
varžybų pirmos dienos. „Vėlyvos“ paraiškos kaina asmeniui 5 Eur. Keitimai ar išbraukimai galimi 
iki 24 val. iki varžybų pradžios. 

ASMENINĖS LENKTYNĖS LAIKUI (ALL): 

Asmeninės lenktynės laikui vykdomos nuo pakylos, vienodais intervalais, kurie nustatomi 
pasibaigus registracijos laikui. Visas amžiaus grupes lydėti bus leidžiama su trenerio, vairuotojo, 
komandos vadovo licencijomis. Lydintysis asmuo ir sportininkas privalo vadovautis KET 
taisyklėmis, teisėjų nurodymais, UCI reikalavimais visais LDSF patvirtintais dokumentais. Galima 
naudoti megafonus.  
Kiekvienas sportininkas privalo atvykti pasitikrinti dviračio ne vėliau nei 5 minutės iki starto ir 
nebepalikti starto zonos. Greičiausi trys čempionato dalyviai po paskutinio dalyvio finišo, ne 
vėliau nei per 10 min., atvyksta prie scenos, apdovanojimų ceremonijai. 

GRUPINĖS LENKTYNĖS: 
Dalyviai važiuoja prieš laikrodžio rodyklę. Sportininkus lydėti bus leidžima su vairuotojo, 
komandos vadovo ar mechaniko (atliekant tik vairuotojo funkciją) licencijomis. Lydintis asmuo 
privalo vadovautis KET taisyklėmis, teisėjų nurodymais, UCI reikalavimais visais LDSF patvirtintais 
dokumentais. Techninė pagalba priimama tik iš neutralios technikinės pagalbos ar savo 
komandos techninio automobilio.  
Greičiausi trys čempionato dalyviai po finišo, ne vėliau nei per 10 min., atvyksta prie scenos, 
apdovanojimų ceremonijai. 

VETERANŲ AMŽIAUS GRUPĖ: 
Veteranų amžiaus grupei gydytojo leidimas dalyvauti varžybose yra neprivalomas, tačiau labai 
rekomenduojamas. Savo parašu dalyvių registracijos lape varžybų dieną, veteranų amžiaus 
grupės dalyvis pripažįsta, kad dviračių sporto čempionatas 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 Lietuvos dviračių sporto plento čempionate dalyvauja laisva valia, niekieno 
neverčiamas ir pasižada laikytis varžybų nuostatų, techninio gido bei organizatorių, teisėjų, 
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medicinos personalo, policijos ir apsaugos darbuotojų reikalavimų, žino, kad už taisyklių ar kitų 
reikalavimų nesilaikymą gali būti pašalintas iš varžybų ir diskvalifikuotas. 

LAIKO LIMITAS: 
Sportininkai, grupinėsė lenktynėse, lyderių pagauti ratu, nebegali pradėti naujo rato. Po lyderių 
finišo atsilikusiems sportininkams nebeleidžiama pradėti naujo rato. Visi kiti sportininkai užima 
tą vietą, kurioje baigia lenktynes. 

LYDINTYS AUTOMOBILIAI 
Visi lydintys automobiliai ir vairuotojai akredituojami per licencijų patikrą. Trasoje sportininkus 
lydėti gali tik akreditaciją turintis, techniškai tvarkingas automobilis ir jį vairuoti tik pagal šį 
techninį gidą atitinkantis ir akreditaciją turintis vairuotojas. Varžybų metu vairuotojai, teisėjų 
prašymu privalo pateikti vairuoti leidžiančią licenciją. Visi čempionate vairuotojantys privalo 
dalyvauti vairuotojų instruktaže ir komandų vadovų susirinkime. Akreditacijos, radijo stotelė 
dalinama teisėjų, prieš kiekvieną startą numatytu laiku. 
Maitinimas ALL metu iš automobilio neleidžiamas, vieną sportininką lydėti ir suteikti techninę 
pagalbą, jei jos prireiks, gali tik vienas automobilis. 
Grupinėse lenktynėse vienai komandai galima turėti max. vieną lydintį ir pagalbą suteikiantį 
automobilį. 

NEUTRALUS TECHNINĖS PAGALBOS AUTOMOBILIS: 
Varžybose važiuoja vienas neutralus automobilis, kuriame šie ratai:  
Mavic Ksyrium, 11 speed, 11-27 ir Fulcrum 3 11-27. Padangos Continental GP. 

MAITINIMO ZONA: 
Maitinimas ALL metu iš automobilio neleidžiamas. Grupinėse lenktynėse maitinimas leidžiamas 
tiek iš automobilio, tiek maitinimo zonoje. Maitinimas pradedamas nuo antro rato vidurio ir 
leidžiamas iki paskutinio rato maitinimo zonos pabaigos. Šiukšlinti leidžiama tik pažymėtose 
maitinimo ir šiukšlinimo zonų ribose ar perduodant šiukšles komandos automobiliui. Už šios 
taisyklės nesilaikymą galimos baudos. 

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETA: 
28-30 d. Vasario 16-osios g. 2, Šilalė ir J. Basanavičiaus g. 13, Šilalė. 

LICENCIJŲ PATIKRA, NUMERIŲ IŠDAVIMAS, MEDICININĖS PAŽYMOS: 
Birželio 28 d. 10:00-12:00 val. J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė. 
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Birželio 29 d. 15:00-17:00 val. Šilalės g. 37, Kvėdarna. 

SPORTININKŲ, PERSONALO ELGESYS: 
Nesportiškas ir neetiškas elgesys nėra toleruojamas. Sportininkai, 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 vadovaujantis UCI taisyklėmis. 

DVIRAČIAI: 
Lietuvos dviračių sporto federacijos plento čempionate dalyviai važiuoja tik su plentiniais 
dviračiais, kurie atitinka UCI taisykles. Sportininkai privalo dėvėti šalmą visų varžybų, pasiruošimo 
varžyboms metu. Diskiniai stabdžiai yra leidžiami visoms amžiaus grupėms visų varžybų metu. 

VARŽYBŲ NUMERIAI: 
Du varžybų numeriai bus išduoti varžybų teisėjų pirmų varžybų dieną vykdant licencijų patikrą 
teisėjų buveinėje. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus 
diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami. Organizatoriai, atsiimant 
numerius, informuos kaip prisisegti varžybų numerius. 

VARŽYBŲ NUOSTATAI: 
http://www.ldsf.lt/federacijos-naujiena/plento-cempionatai-silaleje/ 

APGYVENDINIMAS ŠILALĖS RAJ.: 
Apgyvendinimas sporto salėje:  
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. 

DUŠAI: 
Kovo 11-tosios g. 15, Šilalės baseinas. 
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VARŽYBŲ PROGRAMA: 

Laikas  

BIRŽELIO 28 D. 

Asmeninės lenktynės laikui (ALL) 

10:00 – 
11:30 

Licencijų patikra, numerių atsiėmimas, medicininių pažymų patikra. 
J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė. 

12:00 Komandų vadovų susirinkimas mandatinėje 

14:00 Veteranai (V60, V50, M40, M30, V40, V30) 15 km. 

±15:00 Apdovanojimai (V60, V50, M40, M30, V40, V30) 

14:50 Moterų elitas 28 km. 

±16:10 Apdovanojimai (moterų elitas) 

16:00 Jaunimas iki 23 m. + vyrų elitas 36 km. 

17:15 Numatomas paskutinio dalyvio finišas. 

±17:30 Apdovanojimai (jaunimas iki 23 m. + vyrų elitas) 

19:00  Spaudos konferencija. J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė. 

BIRŽELIO 29 D. 

15:00-17:00 Licencijų patikra, numerių atsiėmimas, medicininių pažymų patikra 
Šilalės g. 73, Kvėdarna 

16:30 Visų, vairuojančių čempionate, instruktažas 

BIRŽELIO 30 D. 

Grupinės lenktynės 

08:00-08:30 Vėlyva licencijų patikra, numerių atsiėmimas, medicininių pažymų 
patikra. J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė. 
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08:45-09:00 Komandų vadovų susirinkimas 

09:30 Pasirašymas scenoje 

10:00 Moterų elitas + veteranai (V30, V40) 103 km. (3 ratai) 

10:00 Veteranai (M30, M40, V50, V60) 69 km. (2 ratai) 

12:50 Radijo stotelių, automobilių žymėjimų išdavimas (jaunimas, vyrai) 
mandatinėje 

13:10 Pasirašymas scenoje 

13:30 Jaunimas iki 23 m. + vyrų elitas 172 km (5 ratai) 

13:40 Apdovanojimai (V60, V50, M30, M40, V30, V40, moterų elitas) 

±18:00  Numatomas finišas 

18:00 Apdovanojimai (jaunimas iki 23 m., vyrų elitas) 

APDOVANOJIMAI: 
28 ir 30 d. apdovanojimai vykdomi prie Šilalės raj. Savivaldybės administracijos, J. Basanavičiaus 
g. 2, Šilalė. 
Jaunimas iki 23 m. ir vyrų elito sportininkai, užėmę geriausias tris vietas amžiaus grupėse, turi 
pasirodyti prie apdovanojimų pakylos iš karto po finišo, kur numatomas ir interviu davimas. 
Ant apdovanojimų pakylos lipama vadovaujantis pagrindinėmis UCI taisyklėmis: su varžybų 
apranga, nesivedama dviračio ir kt. 

PRIZAI: 
Prizinių vietų laimėtojai bus apdovanojami LDSF medaliais, rėmėjų prizais, Sportland dovanų 
čekiais, Šilalės miesto dovanomis. 

DOPINGO KONTROLĖ: 
Šilalės raj. Savivaldybės administracijos pastato, J. Basanavičiaus g. 2. Kviečiamų atlikti dopingo 
kontrolę sąrašai skelbiami J. Basanavičiaus g. 2. Nurodyti sportininkai turi atvykti per 15 min. nuo 
sąrašų paskelbimo. 

PIRMOJI PAGALBA: 
Greitosios pagalbos automobilis budės visų varžybų metu.  
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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 rinkodaros tikslais, be atskiro asmens sutikimo. Sutikdamas 
dalyvauti čempionate, dalyvis sutinka ir kad jo atvaizdas gali būti panaudojamas aukščiau 
minimais tikslais. 

KONTAKTAI: 
Lietuvos dviračių sporto federacijos generalinė sekretorė-direktorė Rasa Ališauskienė +3706 99 
96014 
Lietuvos dviračių sporto federacijos vadybininkė Gintarė Zuozaitė +3706 89 59934. 
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ASMENINIŲ LENKTYNIŲ LAIKUI TRASA: 

 
Startas/finišas J. Basanavičiaus. Trasa: Šilalė-Dirkintai-Gūbriai-Nevočiai-
Klabai-Kalnyčiai-netoli Kvėdarnos posūkis-Kalnyčiai-Klabai-Nevočiai-
Gūbriai-Dirkintai-Šilalė. 
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ASMENINIŲ LENKTYNIŲ LAIKUI PASKUTINIAI 3 KM: 
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ALL IR GRUPINIŲ LENKTYNIŲ STARTO/FINIŠO ZONA: 
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GRUPINIŲ LENKTYNIŲ TRASA: *prieš laikrodžio rodyklę 

 
Startas/finišas J. Basanavičiaus g. Šilalė. Trasa: Šilalė-Gūbriai-Klabai-
Žadeikiai-Geniotas-Kvėdarna-Padievaitis-Drobūkščiai-Žąsinas-
Rubinavas-Šilalė.  
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GRUPINIŲ LENKTYNIŲ TRASA PASKUTNIAI 3KM: *prieš laikrodžio rodyklę 
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KARAVANO SCHEMA: 
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VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI: 

 

 
 

 

 


