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Skuodas

1. Tikslas ir uždaviniai.
1.1. Populiarinti dviračių sportą rajone ir už jo ribų.
1.2. Plėtoti draugiškus santykius ir dalintis patirtimi tarp dviračių sporto klubų ir sporto mokyklų.
1.3. Gerinti dviračių sporto dviratininkų tarpusavio toleranciją, bendradarbiavimą, ugdyti fizinio 

tobulėjimo poreikį k  sveiką gyvenseną, siekti sportinių rezultatų pagal kiekvieno galimybes.
1.4. Išaiškinti pajėgiausius sportininkus, galinčius atstovauti rajonus respublikinėse varžybose.
1.5. Dėl Lietuvoje įvestų karantino sąlygų varžybos vykdomos aukšto meistriškumo lygmenyje.
2. Varžybų rengėjai.
2.1. Varžybas organizuoja Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras, Skuodo 
rajono savivaldybės administracijos Mosėdžio seniūnija.
2.2. Varžybas vykdo patvirtinta teisėjų kolegija š.m. birželio 11 -12 dienomis Mosėdžio miestelyje, 

Skuodo rajonas. Atvykimas į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Mosėdžio seniūniją (Kęstučio g. 4, 
Mosėdis) birželio 11 d. iki 15 val. Tel. (8440)52 799,' 861042784, 868736685.

2.3. Varžybų metu bus vadovaujamasi LDSF patvirtintais dokumentais, UCI taisyklėmis, Etikos ir 
dr ausmės kodeksu.

3. Dalyviai ir programa.
3.1. Varžybose kviečiami dalyvauti Lietuvos miestų dviratininkai(-ės), LDSF sprendimu 

atitinkantys aukšto meistriškumo reikalavimus.
3.2. Varžybose dalyvauja:

Jaunutės, jaunučiai, jaunės, jauniai.
3.3. Išankstines paraiškas pateikti iki birželio 8 d. į Skuodo KKSC elektroniniu paštu: 

sportas@skuodas.lt. Paraiškas patvirtintas gydytojo vizomis pristatomos varžybų dieną teisėjų kolegijai.
4. Programa- vykdymas.

Birželio 11d. 15.00 val. Komandų vadovų ir teisėjų pasitarimas Skuodo rajono savivaldybės administracijos 
Mosėdžio seniūnijoje. (Kęstučio g. 4, Mosėdis).

Birželio 11d. (penktadieni) 17.00 val. Startas asmeninėms lenktynėms -  10 km jaunutėms, 
jaunučiams, jaunėms. Lenktynės vyks kelyje Mosėdis -  Krakės, startas Mosėdžio miestelyje 
prie Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus.

Birželio 12 d. (šeštadieni) 11.00 val. Grupiniu varžybų startas ir finišas Mosėdžio miestelio centre 
prie Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus.

11.00 val. Grupinės lenktynės 25 km. (5 rataix5 km.) - jaunutėms.
12.00 vaL Grupinės lenktynės 35 km. (7 ratai x 5 km. ) -  jaunučiams.
13.10 val. Grupinės lenktynės 30 km. (6 ratai x 5 km.)- jaunėms.
14.10 val. Grupinės lenktynės 40 km. (8 ratai x 5 km.)- jauniams.
15.30 val. Varžybų nugalėtojų ir prizininkų iškilmingas apdovanojimas.

5. Apdovanojimai.
5.1. Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir piniginiais

prizais.
6. Priėmimo sąlygos:
6.1 Kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija arba patys 

dalyviai. Dėl nakvynės kreiptis iki birželio 8 d. į Skuodo KKSC. Tel.844052799, 861042784, 
868736685, eLpaštas: sportas@skuodas.lt

6.2 Varžybos rengiamos be žiūrovų, vadovaujantis valstybės lygio ekstremalios situacijos VO 
vadovo sprendimu 2020 m. gruodžio 17 d. Nr.V-2932.
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