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Prezidentas Andrius Šimkonis  

 

2012 m. kovo mėn. 14 d. 

 

 

 „RAIDO PAVASARIO TAURĖ 2012“ 

Ir Kazlų rūdos mero taurė (III etapas) 

 

Nuostatai 
 

Tikslas 

 

 Populiarinti MTB sportą Lietuvoje ir Kauno rajone  

 Gerinti sportuojančių sportinį meistriškumą 

 Skatinti prie aktyvaus gyvenimo būdo prisijungti kuo daugiau žmonių 

 

Varžybų organizatoriai, vieta, laikas 

Varžybas vykdo: 

Turizmo ir sporto mėgėjų klubas „Raidas“ 

Kazlų rūdos sporto centras.( III etapas )  

 

Varžybų vieta, data: 

I etapas.  Kauno raj., Girionys,  2012m. balandžio mėn. 1 d. 

II etapas. Kauno raj., Grabuciskės, 2012 m. balandžio mėn. 15 d.  

III etapas. Kazlų Rūda, 2012 m. gegužės mėn. 6 d. 

IV etapas. Kauno raj., Viršužiglis, 2012 m. gegužės mėn. 27 d. 

 

 

Varžybų laikas: 

C grupės startas 12.30 val., kitų grupių startas – 13.00 val. 

 

Dalyviai ir distancijos  

Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai.  

Trasos ilgis bus skelbiamas varžybų dieną. Bus numatomas kiekvienos grupės nugalėtojų važiavimo 

laikas. Atsižvelgiant į oro ir trasos sąlygas. 

 

Klasifikacija pagal grupes: 

Grupės aprašymas Grupės pav. Trasos ilgis  

Berniukai g.m. nuo 1998 ir jaunesni C 20 min. 

Mergaitės g.m. nuo 1998 ir jaunesnės C 20 min 

Vyrai ne jaunesni kaip 1997 m.g.  B 1 val. 

Moterys ne jaunesnės kaip 1997 m.g. B 1 val. 

Vyrai, g.m. nuo 1972 ir vyresni V 1 val. 

Vyrai, ne jaunesni kaip 1997 m.g. A 1.30 val. 

 

B grupėje negali startuoti organizatorių sprendimu akivaizdžiai per stiprūs sportininkai. 

(sporto mokyklose sportuojantys ir 2011 m. varžybose gerus rezultatus rodę sportininkai.)  

 

Nugalėtojų įskaita 



 

Taurės nugalėtoju tampa sportininkas surinkęs daugiausia taškų. Kiekvienos grupės rezultatai 

skaičiuojami atskirai. Jeigu dalyviai surenka vienodą taškų skaičių, pirmenybė suteikiama turinčiam 

mažesnį varžybų skaičių arba geriau pasirodžiusiam paskutiniame etape. 

Taškų skaičiavimas: 

1 vieta – 30 taškų, 2 – 26 tšk., 3 – 22 tšk., 4 – 19 tšk., 5 – 17 tšk., 6 – 15 tšk., 7 – 13 tšk., 8 – 12 

tšk.,……19 –1 tšk. 

 

Kazlų rūdos mero taurės (III etapo ) dalyviai bus apdovanojami atskirai. O taškai bus traukiami bendrai i 

visą Taurės įskaitą.  

 

Apdovanojimai 

 

Etapo prizininkai apdovanojami medaliais ir diplomais. Taurės prizininkai – taurėmis. Dalyvavusiems 

visuose etapuose – suvenyrai.  

 

Trasos aprašymas 

 

Varžybos vyks įvairaus pravažumo miško keliais ir takeliais.  

 

Saugumo užtikrinimas 

Dalyviai už savo sveikatą distancijoje atsako patys. Dalyviams privalomi šalmai ir techniškai 

tvarkingas dviratis. 

Visoje trasoje dalyviai privalo laikytis dešinės pusės, nepriklausomai nuo trasos pobūdžio. Draudžiama 

trukdyti greitesniems dalyviams, lenkiantiems kairiąja puse. 

Dalyviai, pažeidę aukščiau išvardintas sąlygas gali būti diskvalifikuoti. 

 
Dalyvių priėmimo sąlygos ir registracija 

 

Registracija varžybų vietoje iki 12.30 valandos. Daliniam varžybų išlaidų padengimui dalyviai moka 

startinį mokestį: C grupė 5 litus, A, B ir V grupės po 20 litų. 

 

Dėl varžybų informacijos 

Informacija pasiteiravimui dėl renginio organizavimo: 

Andrius Šimkonis, tel. + 370 657 70094, e-mail: info@raidas.lt  

mailto:info@raidas.lt

