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NESK - Baltijos šalių Downhill (greitojo nusileidimo) 

taurė 2019  

Ir Lietuvos downhill (nusileidimo nuo kalno) 

čempionatas ir 

 
 

Organizuoja : 

Lietuvos dviračių sporto federacija 

Ekstremalaus sporto asociacija „White Puppy“ 



VARŽYBŲ REGLAMENTAS 

 

I. VARŽYBŲ BENDROSIOS TAISYKLĖS.  

1.1. Tikslas: 

Populiarinti downhill (greitąjį nusileidimą) (DH) kaip kalnų dviračių sporto šaką Lietuvoje ir pritraukti į 

Lietuvoje rengiamas varžybas šio sporto profesionalus bei entuziastus iš užsienio. Nustatyti geriausius 

Lietuvos greitojo nusileidimo dviratininkus. Skatinti aktyvų gyvenimo būdą jaunimo tarpe. 

1.2. Oficialus varžybų asmuo: 

• Lietuvos dviračių sporto federacija 

• Ekstremalaus sporto asociacija „White Puppy“ 

• Marius Inta – vyriausiasis varžybų teisėjas. 

• Teisėjo padejėjai 

1.3. Vieta ir laikas: 

Ignalina, Žiemos sporto centras  

 2019 06 15/16 

Varžybų eiga: dvi dienos – šeštadienis ir sekmadienis. Dalyvavimas patvirtinamas šeštadienį. Laikai pagal 

dienas* (gali keistis dėl įvairių priežasčių). 

Šeštadienis: 

12:00 val. – 18:00 val. Treniruotės  

Sekmadienis: 

08:00 val. – 12:00 val. Registracija 

12:30 val. – 12:45 val. Trasų patikrinimas 

13:00 val. – 16:00 val. Varžybos 

17:00 val. – Apdovanojimai 

1.4. Varžybos vykdomos pagal Union Cycliste Internationale (UCI) taisykles, Antidopingo 

kodeksą, LDSF patvirtintus dokumentus. 

1.5. Trasos ilgis 400 m.  

 

II. TAURĖS ETAPO ĮSKAITA 

2.1. Įskaitinės taurės grupės: 

• Hobby HT (U18 pateikia tėvų sutikimą) 

• Hobby FS (U18 pateikia tėvų sutikimą) 

• Junior elite (su licencijomis) 

• Men elite (su licencijomis) 

• Women (su licencijomis) 

• Senjorai (su licencijomis) 



 

2.2. Grupių apibrėžimas: 

• Hobby HT startuoja sportininkai su Hardtail tipo dviračiais. U18 pateikia tėvų sutikimą. 
• Hobby FS startuoja sportininkai su Fullsuspension dviračiais. U18 pateikia tėvų sutikimą. 

• Junior elite grupėje startuoja dalyviai, kuriems varžybų dieną yra suėję 13-18 metų ir turi 

Tarptautinės dviračių sąjungos („Union Cycliste Internationale”) (jaunių, jaunučių, berniukų, 

mergaičių) licenciją. 

• Mens elite  grupėje startuoja dalyviai, kuriems varžybų dieną yra suėję 19 metų ir daugiau, turintys 

Tarptautinės dviračių sąjungos („Union Cycliste Internationale”) licenciją. 

• Womens grupėje startuoja dalyviai, kuriems varžybų dieną yra suėję 19 metų ir daugiau, turintys 

Tarptautinės dviračių sąjungos („Union Cycliste Internationale”) licenciją. 

• Senjorai grupėje startuoja dalyviai, kuriems varžybų dieną yra suėję 30 metų ir daugiau, turintys 

Tarptautinės dviračių sąjungos („Union Cycliste Internationale”) licenciją. 

2.3. Pagrindinis varžybų teisėjas nustato dalyvio dviračio tinkamumą varžyboms bei patvirtina dalyvio 

priklausomybę tam tikrai grupei. 

Ant organizatorių blanko prieš varžybas pasirašydamas dalyvis patvirtina, kad susipažino su reglamentu ir 

atsako už save ir patvirtina, kad yra fiziškai pasiruošęs varžyboms. Asmenys neturintys 18 būtinai pateikia 

Tarptautinės dviračių sąjungos („Union Cycliste Internationale”) licenciją ir tėvų sutikimą. 

III. Varžybų tvarka: 

Du važiavimai. Laimi tas, kuris įveikė trasą per trumpiausią laiką. 

Jei du ar daugiau laikų vienodi, laimi asmuo įveikęs trasą per trumpiausią laiką paskutiniame važiavime. 

Dalyviai privalo prieš startą susipažinti su trasa ir sekti jos žymėjimus (juostas). 

Jei išvažiuoja už žymėtos trasos – grįžta ten kur išvažiavo, kitaip yra laikoma, kad asmuo yra 

diskvalifikuojamas (DSQ). 

Dviratininkas trasoje negali gauti pašalinių pagalbos ir turi susitvarkyti gedimus pats. 

Dalyvis laikomas finišavusiu, jei finišo liniją kirto jis ir bent jau jo dviračio rėmas ir starto numeris. 

Trasą varžybų metu stebi maršalai, kurie švilpauja ir praneša apie pažeidimus vyr. Teisėjui. 

Oficialiose treniruotėse galima važiuoti tik turint starto numerį ir patvirtinus savo dalyvavimą. Jei 

nesilaikoma kurios nors vienos iš šių taisyklių, dviratininkas gali gauti DSQ. 

Apie leidimą startuoti ir dviračio tinkamumą sprendžia vyr. teisėjas. 

3.1. Dalyviams draudžiama važiuoti trasa, kai ji uždaryta (tarp varžybų važiavimų). Už taisyklės 

nepaisymą – DSQ, mokestis negrąžinamas. 

Saugumo reikalavimai: 



• Visiems varžybų dalyviams PRIVALOMA dėvėti šalmą, taip pat kelių bei alkūnių apsaugas, 

jei pastarųjų nėra – privaloma vilkėti drabužį ilgomis rankovėmis ir kelnes, dengiančias visas 

kojas. 

• Patariama naudoti šalmus, dengiančius visą veidą, taip pat kelių, alkūnių, pečių bei nugaros 

apsaugas. 

3.2. Starto tvarka: 

• Dalyviai startuoja tokia tvarka: Moterys, Hobby, Senjorai,  Men Junior (lic), Men Elite (lic) 

3.3.  Artimiausia ligoninė Ligoninės g. 13A, Ignalina 30112. Nelaimės atveju skambinti 112. 
 
IV. PARAIŠKOS, MOKESČIAI. 

4.1. Dalyviams, iš anksto užsiregistravusiems tinklalapyje www.whitepuppy.lt  savo registraciją reikia 

patvirtinti likus parai iki startų . Registruojantis iš anksto reikia nurodyti savo vardą, pavardę, starto klasę. 

4.2. Išankstinė registracija bus nutraukiama likus 12-ai valandų iki starto. 

4.3. U18 dalyviams būtina pateikti Tarptautinės dviračių sąjungos („Union Cycliste Internationale”) 

licenciją (kurią gali išduoti LDSF – www.ldsf.lt ). 

4.4. Registruodamiesi varžybų dieną, visi dalyviai privalo pateikti galiojantį asmens identifikavimo 

dokumentą (pasą, tapatybės kortelę ir pan.) su nuotrauka, asmens kodu bei nurodyta gimimo data. 

4.5. Dalyvavimo patvirtinimas ir numerių išdavimas vyks varžybų vietoje likus 4-ioms valandoms iki starto. 

4.6. Dalyvio mokestis: Hobby, Senjorai, Junior,  Men elite - 15 Eur.  

4.7. Numerio kaina neįskaičiuota į startini mokestį. 

4.8. Visa startinio mokesčio suma grąžinama kai: 

• Organizatoriai dėl pateisinamų ir argumentuotų priežasčių nepriėmė pareiškėjo registracijos 

dalyvavimui varžybose; 

• Tuo atveju jeigu varžybos neįvyko arba jų vedimas buvo nukeltas daugiau nei 24 val.; 

• Dalyvis, registruodamasis ant tam skirto blanko, pasirašo už tai, kad yra susipažinęs su šių 

varžybų reglamentu, pasižada jo laikytis, yra fiziškai pasiruošęs dalyvauti šiose varžybose, 

atsako už savo sveikatą, nekels nepagrįstų pretenzijų ir atsako už save oficialiųjų treniruočių 

ir varžybų metu. 

• Dalyvis turi registruotis iš anksto www.whitepuppy.lt  Prieš kiekvieną iš etapų, o išankstinė 

registracija baigiasi dieną prieš oficialias treniruotes 20:00. Jei dalyvis nespėjo registruotis 

internetu, tai dalyvavimą privalo patvirtinti vietoje varžybų dieną iki 12:00. 

V. PRETENZIJOS. 

5.1. Pretenzijos, dėl teisėjų sprendimų varžybų metu, gali būti pateiktos ne vėliau kaip per pusvalandį nuo 

dalyvio finišo ir sumokėjus 30 Eur mokestį, kuris bus grąžintas, jei pretenzijos bus išspręstos dalyvio 

naudai. Pretenzijas reikia pateikti varžybų pagrindiniam teisėjui Mariui Intai. 



VI. APDOVANOJIMAI. 

6.1. Kiekvienos grupės pirmųjų trijų vietų laimėtojai apdovanojami rėmėjų įsteigtais prizais, čempionato 

dalyviai čempiono marškinėliais (jei yra pakankamai dalyvių amžiaus grupėje) ir LDSF medaliais. 

VII. ATSAKOMYBĖS 

Už Lietuvos downhill čempionato organizavimą atsakinga Ekstremalaus sporto asociacija „White Puppy“. 

Organizatoriai ir LDSF jokiais atvejais nėra atsakingi už incidentus, nutikusius treniruočių ir varžybų metu. 

Organizatoriai ir LDSF neprisiima jokių atsakomybių sportininkų ar kitų varžybų dalyvių, žiūrovų nelaimės 

atveju. 

Visais atvejais, neaptartais šiame reglamente, galios UCI taisyklės. Iškilusios problemos sprendžiamos su 

organizatoriais, teisėjais ir LDSF. 

 

VII. VARŽYBŲ TRASOS PLANAS. 

 


