
 

 

Panevėžio dviračių kroso taurė 2017 

I etapas 2017-06-04 

II finalinis etapas 2017-09-23 

II-OJO FINALINIO ETAPO NUOSTATAI 

1. Varžybų vieta ir laikas 

II finalinis etapas vyks Panevėžio miesto Rožyno seniūnaitijoje, startas-finišas Jurginų g. 

pievoje prie Panevėžio Gamtos mokyklos (ties Jurginų g. 19 namu) 2017 m. rugsėjo mėn. 23 d. 

(šeštadienis) 

 

2. Tikslas 

Propaguoti sveiką gyvenseną ir aktyvų laisvalaikį. Populiarinti dviračius kaip ekologinę 

transporto ir sporto priemonę. Tausoti aplinką, skatinti eismo saugumą. Suvienyti tiek aktyviai 

sportuojančius, tiek ir mėgstančius organizuotai praleisti laiką su dviračiu. Garsinti Panevėžį 

kaip dviračių miestą. 

 

3.  Organizatorius 

Panevėžio klubas “Dviračiai” 

 

4. Varžybų programa 

 

10:00 – 12:00  val. Starto paketų atsiėmimas ir dalyvių registracija, 

12:00 val. Varžybų atidarymas, 

12:00 val. VB7, VM7 startas, 

12:15 val. VB10, VM10 startas, 

12:35 val. Abiejų vaikų startų apdovanojimai 

12:40 val. Pradedami leisti pagrindinio starto dalyviai į starto sektorius 

13:00 val.V14, M14, V17, M17, V29, M29, V30, M30, V40, V50, M50, V60, Mėg. STARTAS 

16:00 val. Apdovanojimai, loterija ir varžybų uždarymas.  

 

 

 

 

 

 



 

5. Dalyviai 

 

Varžybose gali dalyvauti visi pageidaujantys: tiek profesionalūs sportininkai, tiek įvairaus  

amžiaus dviratininkai mėgėjai, vaikai, ar tiesiog žmonės, kurie nori organizuotai praleisti 

laisvalaikį su dviračiu. Klasifikacija pagal grupes: 

 

Distancija Amžiaus grupė Grupės pavadinimas 

Vaikų ratas (500 m.) 
 

         2009 m. ir jaunesni 
 

Berniukai (VB7), 

mergaitės (VM7). 

          3 vaikų ratai (1,5 km.) 
2008-2006 m. Berniukai (VB10), 

mergaitės (VM10). 

2 ratai (10 km.) 
 

2005-2003 m. berniukai 
 

Berniukai (V14). 
 

1 ratas (5 km.) 
 

2005-2003 m. mergaitės 
 

Mergaitės (M14). 
 

5 ratai (25 km.) 
 

       2002-2000 m. vaikinai 
 

Vaikinai (V17). 
 

3 ratai (15 km.) 
 

       2002-2000 m. merginos 
 

Merginos (M17). 
 

7 ratai (35 km.) 
 

       1999-1988 m. vyrai 
 

Vyrai (V29). 
 

6 ratai (30 km.) 
 

       1999-1988 m. moterys 
 

Moterys (M29). 
 

6  ratai (30 km.) 
 

       1987-1978 m. vyrai 
 

Vyrai (V30). 
 

5 ratai (25 km.) 
 

       1987- 1968 m. moterys 
 

Moterys (M30). 
 

 

6  ratai (30 km.) 

 

1977-1968 m. vyrai 

 

Vyrai (V40) 

5  ratai (25 km.) 
 

       1967-1958 m. vyrai 
 

Vyrai (V50). 
 

1 ratas (5 km.)        1967 m. ir vyresnės moterys Moterys (M50). 



   

5 ratai (25 km.) 
 

       1957 m. ir vyresni vyrai 
 

Vyrai (V60). 
 

4 ratai (20 km.) 
 

Įvairaus amžiaus vyrai ir 

moterys bendrai 

              Mėgėjai  (Mėg.) 

 

6. Saugumo užtikrinimas, dalyvių atsakomybė ir kita informacija 

6.1 Trasoje dalyvių saugumą palaikys asociacijos ‘Tautos skydas” nariai, A. Smetonos šaulių 5-

osios rinktinės nariai, savanoriai. 

6.2 Varžybų dalyviai pilnai atsako už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu. 

6.3 Varžybų metu dalyviams privalomas dėvėti šalmas. 

6.4 Esant reikalui, varžybų dalyviui bus suteikta pirmoji med. pagalba. 

6.5 Varžybų dalyvių dviračiai privalo būti techniškai tvarkingi. 

6.6 Varžybose bus naudojama elektroninė laiko registracijos sistema WINNING TIME. Visi 

dalyviai turės pagal starto vietoje pateiktą instrukciją pritvirtinti  specialius daviklius, kurių 

dėka nustatomas individualus trasos įveikimo laikas ir tarpiniai laikai. Po finišo daviklį su 

laikikliu privaloma grąžinti organizatoriams. Praradęs daviklį, dalyvis privalo sumokėti 50-ies 

eurų kompensaciją sistemos savininkui. 

6.7 Varžybų dalyviai privalo važiuoti prisitvirtinę numerį ant dviračio vairo  matomoje vietoje, 

privalo dėvėti laiko fiksavimo čipą. 

6.8  Dalyviai, kirtę varžybų trasą ir pažeidę šiuos nuostatus bus diskvalifikuojami. 

      6.9 Į varžybų dalyvio starto paketą įeina: dalyvio numeris, elektroninės laiko fiksavimo 

sistemos čipas, maitinimo talonas (dalyvis, pateikęs maitinimo taloną, gaus maitinimą), pritraukėjai, 

loterijos bilietas (norint dalyvauti loterijoje, bilietą reikės įmesti į dėžę, stovinčią ant pakylos-scenos). 

      6.10 Po varžybų vyks loterija, kurios metu bus galima laimėti labai vertingų prizų. Pagrindinis 

loterijos prizas bus paskelbtas varžybų internetiniame tinklapyje ir facebook puslapyje. 

   6.10.1 Loterijoje dalyvauja visi pagrindinio starto (13:00 val.) dalyviai, kurie starto pakete gautą 

loterijos bilietą įmeta į loterijos dėžę, kuri bus ant (arba prie) pakylos-scenos. 

  6.10.2 Bilietus į urną galima mesti iki apdovanojimų pradžios. 

 6.10.3 Varžybų dalyviai, norintys laimėti loterijos prizus, privalo dalyvauti loterijos procese. 

Varžybų komentatoriui pranešus ištrauktą numerį, varžybų dalyvis turi 1 minutę ateiti ant scenos ir 

atsiimti prizą. Ateinant atsiimti prizo, būtina neštis savo asmeninį varžybų numerį, nes tai vienintelis 

laimėtojo įrodymas. Jei per 1 minutę neatsiranda laimėtojas, traukiamas kitas numeris. 

      6.11. Visi varžybų dalyviai prisiima pilną atsakomybę dėl galimų incidentų (įskaitant, bet 

neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis 

transporto priemonėmis, kitais įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų 

sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu lenktynėse. 

     6.12. Pagrindinio starto (13:00 val.) dalyviai bus suskirstyti į 2 starto sektorius pagal dalyvio 

numerį. Starto sektoriai sudaromi atsižvelgiant į amžiaus grupių distancijas. Ties įėjimu į sektorių bus 



nurodytas numerių intervalas, kurie gali patekti į sektorių. Dalyvis, atsistojęs startuoti ne iš savo, o 

pirmesnio sektoriaus bus įspėjamas, o nepaklusus įspėjimui – diskvalifikuojamas. 

       

6.13. Varžybų dalyvis, registruodamasis ir atsiimdamas starto paketą, pilnai sutinka su 

varžybų nuostatais. 

 

 

6. Starto mokestis 

Amžiaus grupės Iki 2017-09-20, 23:59 val. Nuo 2017-09-20, 23:59 val. ir 

varžybų dieną 

VB7, VM7, VB10, VM10 Nėra Nėra 

V14, M14, V17, M17 5 eur. 9 eur. 

V29, M29, V30, V40, M30, 

V50, M50, V60, Mėg. 

10 eur. 15 eur. 

 

Varžybų dalyvis traktuojamas kaip užsiregistravęs tik tada kai išanksto apmoka starto 

mokestį į nurodytą sąskaitą ir užsiregistruoja į varžybas per organizatoriaus tinklapį 

www.klubasdviraciai.lt (“Renginiai” › “Panevėžio dviračių kroso taurė 2017”), kur bus 

nukreipta į pačią registraciją. Kurie tik užsiregistruoja sistemoje, bet išanksto neapmoka 

starto mokesčio, nėra įtraukiami į starto sąrašą, ir varžybų dieną mokės didžiausią starto 

mokestį. 

 

7.   Apdovanojimas 

Etapo amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais, diplomais ir vertingais 

rėmėjų prizais (išskyrus vaikų rato dalyvius). 

Visi vaikų rato dalyviai apdovanojami organizatorių ir rėmėjų prizais. 

Bet kurioje amžiaus grupėje (išskyrus vaikų rato grupes), susirinkus daugiau negu 40 dalyvių, 

apdovanojamos pirmos 5 vietos. 

Abiejų etapų (I etapo (2017-06-04) ir II etapo (2017-09-23)) bendros įskaitos (Ilgiausios 

distancijos) nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanojami piniginiais prizais po finalinio etapo, 

apdovanojimų metu 2017-09-23 d. Visų amžiaus grupių (išskyrus vaikų rato grupes) abiejų 

etapų įskaitos nugalėtojai apdovanojami taurėmis. 

Kiekvienas varžybų dalyvis, dalyvavęs abiejuose varžybų etapuose (I ir II etapas), gaus 

lojalumo medalį. 

 

 

Vieta Vyrai Moterys 

1 vieta 100 eur. 100 eur. 

2 vieta 70 eur. 50 eur.  

3 vieta 40 eur. 30 eur. 

 

Vieta  Taškai už I etapą Taškai už II finalinį etapą 

http://www.klubasdviraciai.lt/


1 10 15 

2 9 13,5 

3 8 12 

4 7 10,5 

5 6 9 

6 5 7,5 

7 4 6 

8 3 4,5 

9 2 3 

10 ir žemesnės 1 1,5 

 

 

8. Trasos danga 

Asfalto danga, vienvėžiai ir platesni miško takai ir takeliai,  žvyrkelis, pieva. 

 

9. Registracija 

Registracija vykdoma per tinklapį www.klubasdviraciai.lt („Renginiai” › “Panevėžio dviračių kroso 

taurė 2017”), kur susipažinę su varžybų informacija rasite mygtuką „Registruotis“ ir būsite nukreipti į 

registracijos sistemą. Kai užsiregistruosite sistemoje, reikia pervesti 7 punkte nurodytą starto mokestį. 

Sąskaitos duomenys: Panevėžio klubas “Dviračiai“, kodas: 300009970, Lietuva, Panevėžys, Sąsk. Nr.: 

LT 45 7300 0101 5124 7078, AB Swedbank bankas, Paskirtis: Starto mokestis už II finalinį etapą, 

vardas ir pavardė, gimimo metai. 

Užsiregistravus ir pervedus starto mokestį į nurodytą sąskaitą, dalyvis bus įrašytas į starto sąrašą (po 

kurio laiko sistemoje dbtopas.lt matysis žalia varnelė prie dalyvio vardo ir pavardės). VB7, VM7, 

VB10, VM10 grupės nemoka starto mokesčio, todėl  šios grupės dalyviui užsiregistravus sistemoje 

automatiškai užsidegs žalia varnelė ir jis bus įrašytas į varžybų starto sąrašą. 

 

Nuo 2017-09-20 23:59 val. registracija vykdoma varžybų dieną, starto mokestis (7 punktas) mokamas 

varžybų vietoje. 

 

 

 

 

 Taip pat mus galite rasti facebook puslapyje „Panevėžio dviračių kroso taurė 2017, 

II finalinis etapas“ 

              

            Tvirtinu: 

 

Panevėžio klubo „Dviračiai“ pirmininkas                                      Stanislovas Grubliauskas 

Panevėžio klubo „Dviračiai“ pirmininko pav-jas                                    Rimantas Narkūnas 

http://www.klubasdviraciai.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


