
TURISTINĖS VARŽYBOS DVIRAČIAIS 

“Gintarinės kopos ‘2020” 
2020 rugsėjo 24 d. 
 

ATVYKIMO LAIKAS IR VIETA 

• 2020 m. rugsėjo 24 d. (ketvirtadienį) iki 15.00 valandos į Reikjaviko parką (Smiltelės g. – 

Reikjaviko g. raj. ties „Smeltės“ progimnazija) (schema pridedama). 

DALYVIAI 

• Visi norintys. Varžybose startuojama trijose amžiaus grupėse: “A” – jaunių (2003 g.m. ir vyresni), 

“B” – jaunučių (2004 – 2006 g.m.), “C” – vaikų (2007 g.m. ir jaun.). Komandos sudėtis – 4 dalyviai 

(2 mergaitės ir 2 berniukai). Varžybose startuojama komandomis (OS sprinte dviračiais) ir 

pavieniui (dviračių figūrinio vairavimo varžybose, kuriose rezultatai skaičiuojami atskirai 

mergaitėms ir berniukams, taip pat skirstant pagal amžiaus grupes). 

PARAIŠKOS 

• Išankstinės paraiškos pateikiamos iki rugsėjo 23 d. 17 val. tel./faksu: (46) 341779, el.paštu: 

klaipedosmsc.turistai@gmail.com .Vardinės paraiškos pateikiamos organizatoriams atvykus 09.24 

d. iki 15 val. 

• Be išankstinės registracijos komandos startuoja be konkurencijos; 

PROGRAMA 

Rugsėjo 24 d. (ketvirtadienis) 

Iki 15.00 – komandų atvykimas į varžybų vietą ir dalyvių registracija; 

15.15 – informacija ir pasiruošimas; 

15.30 – OS sprinto dviračiais varžybos (estafetė); 

16.30 – dviračių figūrinio vairavimo asmeninės varžybos pagal grupes A,B,C; 

17.15 – dviračių sprinto asmeninės varžybos pagal grupes A,B,C; 

18.00 – varžybų uždarymas ir nugalėtojų apdovanojimas. 

RUNGČIŲ APRAŠYMAS 

• Varžybos vykdomos vadovaujantis Lietuvos keliautojų sąjungos patvirtintomis dviračių varžybų 

taisyklėmis, kliūtys – važiavimas su apribojimais, dviračių figūrinio vairavimo, trialo elementai, 

lėtas važiavimas ir kt. OS dviračiais sprintas – estafetė – orientavimasis urbanizuotoje gyvenamoje 

vietovėje ir MSC teritorijoje ir parke, važiavimas dviračių takeliais. 

RENGINIO APRAŠYMAS : 

Susirinkę starto vietoje iki 15 val., užsiregistravę ir gavę informaciją, apie 15.30 val. startuojam 

bendru startu OS sprinto dviračiais varžybose – estafetėje. Reikalingos priemonės: komandai 

reikalingas bent 1 dviratis (startuojama estafete, galima dviratį perduoti komandos nariui), 4 KP 

kortelės (duodamos starto vietoje), “Reikjaviko parko” žemėlapis su X KP. Kontrolinis laikas – 45 

min. Po sprinto vykdomos figūrinio važiavimo ir dviračių sprinto asmeninės varžybos. Šios 

varžybos individualios. 

REZULTATŲ SUVEDIMAS 

• OS sprinto estafetėje laimi greičiausiai teisingai trasą įveikusios komandos pagal amžiaus grupes. 

Figūrinio vairavimo ir sprinto dviračiais varžybose startuojama pavieniui. Vieta nustatoma pagal 

trasos įveikimo laiką, pridedant baudos laiką (baudų lentelė bus varžybų vietoje). Laimi geriausiai ir 

greičiausiai valdantis dviratį dalyvis (atskirai mergaitės ir berniukai pagal amžiaus grupes). 

APDOVANOJIMAS 

• Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais ir prizais (atskirai tarp mergaičių ir berniukų). 

DALYVAVIMO SALYGOS 

• Varžybų inventoriumi aprūpina siunčianti mokykla arba apsirūpina patys dalyviai. 

• Startuoti leidžiama visų modelių dviračiais (reikalingas bent 1 dviratis komandai). 

• Varžybos bus vykdomos laikantis visų su COVID – 19 pandemija susijusių rekomendacijų ir 

reikalavimų. 

• Dėl papildomos informacijos kreiptis į MSC turizmo skyrių tel : (46) 341779. 

ORGANIZATORIAI. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro (MSC) turizmo skyrius. 
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