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2018 METŲ LIETUVOS MOKINIŲ KALNŲ DVIRAČIŲ PIRMENYBIŲ IR 

ČEMPIONATO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2018 metų Lietuvos mokinių dviračių sporto pirmenybių ir čempionato ir 

čempionatas (toliau – pirmenybės) nuostatai reglamentuoja pirmenybių ir čempionato tikslus, 

rengėjus, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo juose tvarką. 

2. Organizatoriai ir vykdytojai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 

(toliau – Centras), Vilkaviškio r. sporto mokykla ir Kauno sporto mokykla “GAJA”. 

 

II. RENGINIŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Pirmenybių ir čempionato tikslas– skatinti mokinius sistemingai sportuoti, ugdyti 

garbingos kovos ir kilnaus elgesio principus. 

4. Uždaviniai: 

4.1. populiarinti dviračių sportą, ieškoti gabių, talentingų vaikų, sudaryti sąlygas jiems 

tobulėti. 

4.2. išaiškinti pajėgiausius sportininkus atskirose amžiaus grupėse. 

 

III. DALYVIAI 

 

  5. Dalyvauja sporto mokymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, centrų, klubų 

sportininkai.  

6. Pirmenybių dalyviai skirstomi į amžiaus grupes: 

6.1. vaikų grupė (gimę 2004 m. ir jaunesni); 

6.2. jaunučių grupė (gimę 2002–2003 m.); 

6.3. jaunių grupė (2000–2001m.).  

 

IV. PIRMENYBIŲ IR ČEMPIONATO ORGANIZAVIMO, VYKDYMO, 

NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMO TVARKA 

 

7. Pirmenybės vykdomos vadovaujantis UCI reglamentu. 

8. Lietuvos mokinių jaunių, jaunučių ir vaikų kalnų dviračių pavasario pirmenybės 

vyks 2018 m. gegužės 5 d. (šeštadienis) Vilkaviškyje. Atvykimas į starto vietą adresu J. 

Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškis prie Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos iki 12.00 val., 

pirmenybių pradžia 13.00 val.  

8.1. Pirmenybių programa: 

vaikų grupė: 
mergaitės – 7,2 km (4 ratai x 1,8 km);  

berniukai – 10,8 km (6 ratai x 1,8 km); 

jaunučių grupė: 
merginos – 10,8 km (6 ratai x 1,8 km);  

vaikinai – 12,6 km (7 ratai x 1,8 km); 

jaunių grupė: 
merginos – 12,6 km (7 ratai x 1,8 km); 



vaikinai – 16,2 km (9 ratai x 1,8 km); 

9. Lietuvos mokinių jaunių, jaunučių ir vaikų kalnų dviračių rudens pirmenybės vyks 

2018 m. rugsėjo 15 d. Kaune (važiuojant autostrada Vilnius–Klaipėda 110 km). Atvykimas iki 

11.00 val., varžybų pradžia 12.00 val. 

9.1. Pirmenybių programa: 

vaikų grupė: 
mergaitės – 7,5 km (3 ratai x 2,5 km);  

berniukai – 10 km (4 ratai x 2,5) km; 

 

jaunučių grupė: 
merginos – 10 km (4 ratai x 2,5 km);  

vaikinai – 15 km (6 ratai x 2,5 km); jaunių: 

jaunių grupė: 
merginos – 15 km (6 ratai x 2,5 km); 

vaikinai – 20 km (8 ratai x 2,5 km); 

10. Lietuvos mokinių jaunių, jaunučių ir vaikų kalnų dviračių čempionatas vyks 2018 

m. spalio 13 d. Vilniuje, (Karoliniškių miškas). Atvykimas iki 11.00 val. Varžybų pradžia 12.00 val. 

10.1. Čempionato programa: 

vaikų grupė: 
mergaitės – 6,2 km (2 ratai x 3,1 km);  

berniukai – 9.3 km (3 ratai x 3,1 km); 

jaunučių grupė: 
merginos – 13,6 km (4 ratai x 3,4 km); 

vaikinai 17 km (5 ratai x 3,4 km); 

jaunių grupė: 
merginos – 17 km (5 ratai x 3,4 km); 

vaikinai 20,4 km (6 ratai x 3,4 km); 

11.. Pirmenybių ir čempionato nugalėtojai, prizininkai (kiekvienoje amžiaus grupėje) 

apdovanojami Centro diplomais ir medaliais.  

V. FINANSAVIMO SĄLYGOS 

 

12. Pirmenybių ir čempionato dalyvių kelionės išlaidas apmoka komandiruojanti 

organizacija. 

13. Teisėjų maistpinigius ir dalyvių apdovanojimo išlaidas pagal galimybes apmoka Centras. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Pirmenybių ir čempionato dalyviai pateikia paraiškas: 

14.1. išankstinės paraiškos pateikiamos Centro Kūno kultūros ir sportinio ugdymo skyriaus 

metodininkei Raimondai Čerkauskaitei elektroniniu paštu raimonda.cerkauskaite@gmail.com   iki 

konkrečių varžybų likus 5 dienoms. Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą; 

14.2. vardinės paraiškos su gydytojo viza pateikiamos sekretoriatui atvykus į pirmenybes ir 

čempionatą. 

15. Sportininkų vadovai atsako: 

15.1. už dokumentų pateikimą;  

15.2. už dalyvių saugumą kelionės, pirmenybių ir čempionato metu; 

15.3. už tinkamą mokinių elgesį pirmenybių, čempionato ir laisvalaikio metu. 

16. Organizatoriai pasilieka galimybę keisti pirmenybių ir čempionato vykdymo vietą, datą, 

laiką ir trasos ilgį. 

_________________________________ 

 

Kūno kultūros ir sportinio ugdymo skyriaus metodininkė 

Raimonda Čerkauskaitė, tel.(8 5) 215 4576, mob. 8 605 98966,  

el. paštas raimonda.cerkauskaite@lmnsc.lt 
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