Livani-Utena kriteriumas (LUC-CUP)
Nuostatai
1. Tikslai.
• Tobulinti Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono dviračių sporto entuziastų ir profesionalių dviratininkų
bendradarbiavimą sukuriant tarpvalstybinį dviratininkų ir sveikos gyvensenos entuziastų tinklą.
• Populiarinti konkurencingą dviračių sportą ir laisvalaikio dviračių sportą kaip įtraukiančią ir sveiką fizinę
veiklą;
• Populiarinti dviratį kaip ekologišką ir saugią transporto rūšį;
• Skatinti prasmingą vaikų, paauglių ir suaugusiųjų laisvalaikio naudojimą;
• Nustatyti nugalėtojus tarp dalyvių pagal pateiktų reglamentų 4 straipsnį..
2. Varžybų organizatoriai.
„Livani-Utena kriteriumas“ (LUC-CUP) varžybas rengia VšĮ „Dviračių akademija“.
LUC-CUP dviračių taurės varžybos organizuojamos įgyvendinant 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir
Lietuvos programos projektą VeloL (LLI-536 „Gyvenimo kokybės gerinimas Latgalos, Žiemgalos ir Utenos
regionuose sukūrimas, sukuriant dviratininkų ir sveikos gyvensenos entuziastų bendruomenę”). Projektą
bendrai finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.
3. Vieta ir laikas.
2022m. gegužės 22 d. Utenos raj. , Vaikutėnai
Mergaičių starto laikas – 11:00 , berniukų - 11:45.
Jaunučių mergaičių – 12:30, Jaunučių berniukų – 13:15.
Jaunių berniukų – 14:00.
4. Dalyviai, distancijos.
• Nepilnamečiams dalyviams - tėvų sutikimo formas turi užpildyti ir pasirašyti tėvas (tėvai) arba teisėtas
globėjas
• Dalyvauti leidžiama bet kokio tipo dviračiams. Dviratis turi būti geros techninės būklės. Varžybose
draudžiama naudoti dygliuotas padangas, vairo prailginimus, skirtus triatlonui ar asmeniniams dviračiams.
• Varžybų trasa yra žiedinė. Rato ilgis yra 1,5 kilometro.
Amžiaus grupės:
UV14 Berniukai
UM14 Mergaitės
UV16 Jaunučiai
UM16 Jaunutės
V18 Jauniai

Gimę nuo 2008
Gimę nuo 2008
Gimę 2007 – 2006
Gimę 2007 – 2006
Gimę 2005 – 2004

8 ratai
8 ratai
16 ratų
12 ratų
20 ratų

5. Registracija:
Registracijos forma:
https://forms.gle/e6rPYNwkc8KsY7cL9 iki 23:59 trečiadienio 18/05/2022
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6. Dalyvio mokestis
Nemokama registracija.
7. Taškų skaičiavimas
• Taškų lenktynės, kas antrą ratą tarpinis finišas, dalyviai kirtę finišo liniją 1, 2, 3 ir 4 gauna 5, 3, 2 ir 1
tašką, pagrindiniame finiše atitinkamai (10, 6, 4, 2 taškai). Jei dalyviai surinks vienodą taškų skaičių,
nugalėtojas nustatomas pagal pagrindinį finišą.
8. Apdovanojimai
• Iškart po lenktynių finišo dalyviai apdovanojami, pirmos 5ios vietos, pagal surinktų taškų sumą
tarpiniuose ir pagrindiniame finiše.
9. Saugumas ir kita
• Visi dalyviai privalo dėvėti apsauginį šalmą. Apsauginis šalmas turi būti tinkamai pritvirtintas ir dėvimas
visų varžybų metu. Draudžiama ant šalmo tvirtinti kokius nors kietus daiktus (vaizdo kameras ir pan.).
• Kiekvienas dalyvis yra asmeniškai atsakingas už tinkamą savo ar jų globojamo nepilnamečio sveikatos
būklę ir tinkamumą varžyboms bei asmeniškai privalo laikytis bendrųjų kelių saugumo taisyklių ir varžybų
taisyklių, kurias patvirtina jo / jos parašas pasirašydamas registracijos metu.
• Nepilnamečių prašymo formas turi užpildyti ir pasirašyti tėvai (tėvai) arba teisėti globėjai.
Organizatoriai ir kiti juridiniai asmenys (žmogiški ir ne), dalyvaujantys organizuojant šias varžybas,
neatsako už jokius tyčinius, netyčinius, nenumatytus ar numatomus dalyvių fizinius ir (ar) materialinius
nuostolius, įvykstančius prieš varžybas, jų metu ir po jų. Organizatoriai neatsako už galimus susidūrimus,
kritimus, sužeidimus ar kitas avarijas, įvykusias trasoje varžybų metu.
• Patvirtindami savo dalyvavimą varžybose parašu, dalyviai atsisako reikšti pretenzijas organizatoriams ir
(arba) kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, kurie dalyvauja organizuojant varžybas, įvykus avarijai ar
padarytą turtinę žalą ir nesikreips į teismą ar kitą subjektą, kad susigrąžintų nuostolius, ir besąlygiškai
sutinka su nuostatais.
• Dalyviai privalo susipažinti su varžybų nuostatais. To nepadarius, dalyviai neatleidžiami nuo asmeninės
atsakomybės.
• Registruodamasis varžyboms, dalyvis sutinka, kad asmens duomenys būtų tvarkomi varžybų tikslais,
siekiant užtikrinti objektyvius varžybų rezultatus būtina nurodyti dalyvio vardą, pavardę, lytį, gimimo data,
komandą ir pasirinktą atstumą. Kito tipo duomenys gali būti laisvai teikiami, jei dalyvis to nori.
• Registruodamiesi dalyviai sutinka, kad varžybų metu padarytas / užfiksuotas nuotraukas ir vaizdo
medžiagą organizatoriai gali naudoti įvairiais tikslais, viešumui, taip pat viešinimui įvairių tipų visuomenės
informavimo priemonėse, socialinėse medijose ir pan.
• Distancijos ilgis gali keistis.
Organizatorius:
VšĮ
Dviračių akademija
Reg. nr. 304031341

Organizatorius - paslaugų teikėjas:
VšĮ
Plento taurė
Reg. nr. 304102952
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