
NUOSTATAI 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Lietuvos dviračių kroso (CX) čempionato ir atvirųjų varžybų (toliau – Varžybos) tikslas yra 

populiarinti dviračių sportą, skatinti sportininkus ir dviračių mėgėjus siekti aukštų rezultatų, 

propaguoti sveiką gyvenimo būdą. 

2. Varžybų uždaviniai yra išaiškinti pajėgiausius dviratininkus, sudaryti sąlygas renginio 

dalyviams ir svečiams aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį. 

VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

3. Varžybas organizuoja Lietuvos dviračių sporto federacija (toliau – LDSF ) kartu su projektu 

„Velo CX“ 

4. Varžybų data: 2022 m. spalio 23 d. 

5. Varžybų vieta: Žirmūnų paplūdimys, Neries g., Vilnius (GPS 54.723575, 25.310852) 

6. Varžybos vykdomos grupinių varžybų principu. 

7. Preliminari varžybų programa (koreguojama, jei to reikia, priklausomai nuo išanksto 

užsiregistravusių dalyvių skaičiaus) 

Pradžios 

laikas 

Trukmė 

(min.) 

Pavadinimas Amžiaus grupė 

11:30 20 Treniruotė visos 

12:00 45 

ATVIROSIOS 

VARŽYBOS 

 

Visi gimę 2008 m. ir anksčiau. Visų tipų 

dviračiai, UCI licencijos nebūtinos. 

13:10 20 

VAIKŲ 

VAŽIAVIMAS 

„trenerio VAIDO 

RIMKAUS 

atminimo taurei 

laimėti“ 

Vaikai (2009 m. ir jaunesni ). Visų tipų 

dviračiai, UCI licencijos nebūtinos. 

13:30 20 Treniruotė visos 

14:00 45 
LIETUVOS CX 

ČEMPIONATAS 

CXE-M (moterys - elitas, jaunimas, jaunės), 

CXU19 (jauniai), CXU16 (jaunučiai ir 

jaunutės) ir CXV40-V, ir CXV50-V ir CXV-

M (veteranai – vyrai(nuo 40 metų), 

moterys). Tik CX dviračiai, UCI licencija 

būtina. 

14:50 20 Treniruotė visos 

15:30 60 
LIETUVOS CX 

ČEMPIONATAS 

CXE-V (vyrai - elitas ir jaunimas), CXV30-

V(veteranai – vyrai(30-39m.) Tik CX 

dviračiai, UCI licencija būtina. 



8. Varžybos vykdomos vadovaujantis Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (toliau – UCI) 

reglamentais, Lietuvos dviračių sporto federacijos (toliau – LDSF) varžybų nuostatais, šiais 

nuostatais ir Varžybų organizatorių sprendimais. 

9. Varžybų informacija www.ldsf.lt  ir socialiniame tinkle Facebook @ltucx21  

DALYVIAI IR TRASA 

10. Varžybų dalyvių grupės (sportininkai įtraukiami į tokią amžiaus grupę, kuriai priklausys 

2023m. sausio 1 d.): 

Lietuvos CX čempionato dalyvių grupės (UCI licencija būtina, registruojantis 

PRIVALOMA nurodyti numerį): 

GRUPĖ AMŽIUS 

CXE-V (vyrai - elitas, U-23) Gimę 2004 m. iki 1989 m. 

CXE-M (moterys - elitas, U-23, jaunės) Gimusios 2005 m. iki 1989 m. 

CXU19 (jauniai) Gimę 2005-2006 m. 

CXU16-V (jaunučiai) Gimę 2007-2008 m. 

CXU16-M (jaunutės) Gimę 2007-2008 m. 

CXV35-V (veteranai) Gimę 1988 m. iki 1984 m. 

CXV35-M (veteranės) Gimusios 1988 m. iki 1984 m. 

CXV40-V (veteranai) Gimę 1983 m. iki 1974 m. 

CXV40-M (veteranės) Gimusios 1983 m. iki 1974 m. 

CXV50-V (veteranai) Gimę 1973 m. ir anksčiau 

CXV50-M (veteranės) Gimusios 1973 m. ir anksčiau 

 

Atvirųjų varžybų dalyvių grupės (UCI licencija nebūtina): 

 

GRUPĖ AMŽIUS 

OP-V vyrai Gimę 2004 m. ir anksčiau 

OP-M moterys Gimę 2004 m. ir anksčiau 

OPV17 (vaikinai) Gimę 2005-2006 m. 

OPM17(merginos) Gimę 2005-2006 m. 

OPV15 (berniukai ) Gimę 2007-2008 m. 

OPV15 (mergaites) Gimę 2007-2008 m. 

VaikaiV Gimę 2009 m. ir jaunesni 

VaikaiM Gimę 2009 m. ir jaunesni 
 

11. Neturintys UCI licencijos nepilnamečiai (iki 18 metų) gali dalyvauti tik su raštišku tėvų 

arba globėjų sutikimu, kurį privalo pateikti registracijos (numerio atsiėmimo) starto vietoje 

metu.  

12. Jaunesni dalyviai gali dalyvauti vyresnėse amžiaus grupėse, bet dalyvių treneris ar 

tėvai(globėjai) turi patvirtinti raštu, kad sportininkas yra pasiruošęs dalyvauti varžybose su 

vyresnių sportininkų grupe, ši nuostata taikoma vaikų, jaunučių ir jaunių amžiaus grupėms. 

http://www.ldsf.lt/


13. Jei atskirose grupėse išankstinės registracijos metu užsiregistruos 4 ar mažiau dalyvių, 

varžybų organizatorių sprendimu, grupės bus apjungiamos, nepažeidžiant amžiaus 

reikalavimų. 

14. Jei Lietuvos CX čempionato amžiaus grupėje užsiregistruoja 4 dalyviai ar mažiau, 

varžybų organizatorių sprendimu, grupės bus apjungiamos, nepažeidžiant amžiaus 

reikalavimų.  

      a) registruojantis į Lietuvos CX čempionatą varžybų dieną, dalyvis turi turėti galiojančią   

licenciją, bei priskiriamas į grupę, kuri buvo sudaryta pasibaigus išankstinei registracijai, šiuo 

atveju, nuostata dėl dalyvių skaičiaus negalioja, t.y. nors ir susidarius 4 dalyvių grupei, ji nėra 

perskirstoma iš naujo. 

15. Lietuvos CX čempionate dalyvauja sportininkai, turintys 2022 m. LDSF išduotas licencijas: 

a) visi Lietuvos CX čempionato dalyviai, atsiimdami dalyvio numerius, privalo pateikti 2022 

m. dviratininko licencijas ir raštiškai patvirtinti, kad yra pasiruošę dalyvauti Lietuvos CX 

čempionate; 

b) visi norintys dalyvauti Lietuvos CX čempionate ir neturintys 2022 m. LDSF išduotų 

licencijų, gali įsigyti vienadienę UCI licenciją skirtą dalyvauti CX čempionate. (tvarka aprašyta 

atskirai) 

b) sportininkai negali dalyvauti su oficialia Lietuvos dviračių rinktinės apranga. 

16. Užsienio sportininkai ( kiti, nei Latvijos sportininkai) 

a) turintys savo šalies išduotą licenciją CX dviračiais gali startuoti kartu su Lietuvos CX 

čempionato dalyviais be konkurencijos; 

b) neturintys savo šalies išduotos licencijos gali startuoti tik atvirosiose varžybose. 

17. Dviračiais, turinčiais variklį, dalyvauti draudžiama. 

18. Lietuvos CX čempionato grupėse dalyvių dviračiai turi atitikti UCI reikalavimus 

(padangos plotis – ne didesnis nei 33 mm) 

19. Atvirosiose varžybose padangų plotis neribojamas. 

 

 

 

 

 

 



20. Rato ilgis – iki 3 km. Preliminari trasos schema. 

 

 

APDOVANOJIMAI 

21. Apdovanojimų grupės bus paskelbtos kitą dieną po išankstinės registracijos pabaigos. 

Apdovanojimai vyksta 20-30min po grupės važiavimo. 

DALYVIŲ REGISTRACIJA IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS 

22. Dalyviai gali registruotis į Varžybas išankstinės registracijos metu internetu 

www.dbsportas.lt iki 2022 m. spalio 20 d. 23.59 val. arba starto dieną 2021 m. spalio 23 d. – 

registracija varžybų vietoje iki 11.00 val. 

23. Registruodamasis Varžybose dalyvis privalo nurodyti tikslius savo vardo, pavardės ir 

gimimo metų duomenis. Lietuviški vardai ir pavardės turi būti rašomi lietuviškais rašmenimis. 

24. Duomenų pakeitimas ar registracijos metu padarytų klaidų taisymas apmokestinamas 5 

(penkių) EUR duomenų keitimo mokesčiu. Nesumokėjus šio mokesčio apskaitomi nepakeisti 

duomenys. Tuo atveju, jei dalyviai neteisingai pateikė savo gimimo metų ar lyties duomenis ir 

dėl to klasifikuoti netinkamoje amžiaus grupėje, jie yra diskvalifikuojami. 

25. Dalyvio starto mokestis mokamas registracijos metu. Registracija baigta, kai mokestis yra 

sumokamas. Registracijos diena laikoma diena, kai sumokamas mokestis. 

http://www.dbsportas.lt/


26. Dalyvių starto mokestis skirtas iš dalies padengti Varžybų organizavimo išlaidas. 

Dalyviams taikomas žemiau nurodytas starto mokestis, priklausomai nuo registravimosi 

laiko: 

 

Registravimosi laikas Grupė 
Starto mokestis 

EUR 

Išankstinė registracija į bendrą LIETUVOS ir 

LATVIJOS CX ČEMPIONATĄ (UCI licencija 

būtina) iki 2022.10.20 23:59 

visos nemokamai 

Išankstinė registracija į ATVIRĄSIAS VARŽYBAS 

(UCI licencija nebūtina) 

iki 2022.10.20 23:59 

Gimę 2004 m. ir 

anksčiau 
25 

Gimę 2005 m. ir 

vėliau  
nemokamai 

Registracija 2022.10.23 varžybų vietoje iki 11.00 val. į 

LIETUVOS CX ČEMPIONATĄ IR ATVIRĄSIAS 

VARŽYBAS 

Gimę 2004 m. ir 

anksčiau 
40 

Gimę 2005 m. ir 

vėliau 
20 

Vienadienės UCI licencijos mokestis, galima užsakyti 

iki 2022.10.18 23:59 
visos 10 

SVARBU!!!  

UŽSIREGISTRAVUSIEMS NEMOKAMAI IR IŠ ANKSTO NEPRANEŠUSIEMS APIE 

NEATVYKIMĄ Į VARŽYBAS SKIRIAMA 15 (PENKIOLIKOS) EUR BAUDA STARTO 

IŠLAIDOMS APMOKĖTI.  

SUMOKĖJUSIEMS STARTO MOKESTĮ IR NESTARTAVUSIEMS VARŽYBOSE –  

PINIGAI NEGRĄŽINAMI. 

27. Išankstinė registracija galioja ir starto numeris suteikiamas tik sumokėjus starto mokestį iki 

nurodytos išankstinės registracijos pabaigos datos. 

28. Visi dalyviai registruodamiesi ir sumokėdami starto mokestį patvirtina, kad laikysis 

Varžybų nuostatų, asmeniškai atsako už savo elgesį, pasekmes, saugumą ir sveikatą. 

29. Dalyvis gauna laiko matavimo daviklį, kuris tvirtinamas ant dviračio. Po finišo daviklį 

privaloma grąžinti organizatoriams. Praradus ar negrąžinus daviklio, dalyvis turi sumokėti 50 

(penkiasdešimties) EUR kompensaciją. 

STARTO VIETA IR STARTO PROCEDŪROS 

30. Etapo tiksli varžybų starto vieta skelbiama www.LDSF.lt  

31. Visi registravimosi metu pateikę UCI licencijos numerį atsiimant starto numerį turi pateikti 

licenciją 

http://www.ldsf.lt/


32. Lietuvos CX čempionato dalyviai į startą bus kviečiam pagal 2021 m. šalies CX 

čempionato rezultatus. 

33. Dalyviai turi stoti į pažymėtą starto zoną likus ne mažiau nei 10 min. iki starto laiko (prieš 

važiuojant į starto koridorių Lietuvos CX čempionato dalyviams yra matuojamas padangų 

plotis, kuris turi būti ne didesnis nei 33 mm). Platesnėmis padangomis čempionate startuoti 

neleidžiama. 

34. Startuojant privaloma laikyti vieną koją ant žemės, kitu atveju dalyvis siunčiamas į starto 

rikiuotės galą. 

35. Paskutiniosios sekundės nėra signalizuojamos ar skaičiuojamos iki starto signalo, t.y. likus 

60 sek. toliau nėra indikuojama, kad netrukus bus startas. Startas duodamas garsiniu ir/ar 

šviesos signalu. 

VARŽYBŲ EIGA 

36. Visų grupių dalyviai startuoja ir rungtyniauja kartu, tvarka nurodyta 7-ame punkte. Varžybų 

dalyviai turi įveikti teisėjo varžybų metu rodomą ratų skaičių. 

37. Ratų skaičius nustatomas po antrojo įveikto rato, kad finišuojama būtų kuo arčiau 

numatytos trukmės pagal grupes. 

38. Grupės nugalėtoju tampa greičiausiai nurodytą ratų skaičių įveikęs dalyvis. 

39. Finišavus nugalėtojui, visi kiti dalyviai užbaigia ratą, nebeišvažiuodami į kitą. Rezultatuose 

fiksuojamas faktinis įveiktų ratų skaičius. 

40. Netaikoma taisyklė pasitraukti iš varžybų, kai dalyvis yra aplenkiamas ratu, jei varžybų 

teisėjai ir/ar organizatoriai nenumato kitaip, pranešant iš anksto. 

 

NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS, REZULTATŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS 

41. Rezultatai skelbiami Varžybų vietoje finišavus visiems dalyviams ir po Varžybų tinklapyje 

www.ldsf.lt  

42. Varžybų rezultatus apskųsti Varžybų vyr. teisėjui galima po skundžiamo įvykio praėjus ne 

daugiau kaip 30 min. ir sumokėjus 30 (trisdešimties) EUR užstatą, kuris grąžinamas, jeigu 

skundas yra patenkinamas. 

43. Į apdovanojimų ceremoniją neatvykę dalyviai praranda teisę į iškovotus prizus. 

44. Lietuvos CX čempionato nugalėtojai PRIVALO dalyvauti fotosesijoje po paskelbtų 

apdovanojimų. 

SAUGUMAS TRASOJE IR DRAUŽIAMI DALYVIŲ/ŽIŪROVŲ VEIKSMAI 

http://www.ldsf.lt/


45. Varžybų dalyviams privalomi dviratininko šalmai. Rekomenduojama dėvėti dviratininko 

pirštines. 

46. Visi dviračiai privalo būti techniškai tvarkingi, su veikiančiais priekiniais ir galiniais 

stabdžiais. Dalyvauti Varžybose techniškai netvarkingu dviračiu yra draudžiama. Varžybų 

teisėjai turi teisę neleisti Varžybų dalyviui startuoti ar diskvalifikuoti Varžybų dalyvį ir jei 

mano, kad dalyvio dviratis techniškai netvarkingas. 

47. Varžybų dalyviai už saugumą trasoje atsako patys. 

48. Visi Varžybų dalyviai prisiima visišką atsakomybę dėl galimų Varžybų incidentų 

(įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis 

ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrenginiais (statiniais) ar trasoje esančiais 

objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu 

Varžybose. Registruodamiesi Varžyboms dalyviai patvirtina, kad prisiima visą šiame punkte 

minimą atsakomybę ir, kad laikosi Lietuvos Respublikos sporto įstatyme numatytų sveikatos 

pasitikrinimo reikalavimų. 

49. Dalyviams važiuojant trasoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, ar bet kokia 

garso atkūrimo įranga, kuri gali trukdyti išgirsti teisėjų ar reguliuotojų nurodymus. 

50. Dėl techninių ar kitų kliūčių trasoje sustoję dalyviai privalo nedelsiant pasitraukti iš trasos 

ir netrukdyti kitiems dalyviams. 

51. Varžybų dalyviams draudžiama judėti priešinga eismui kryptimi bet kurioje trasos vietoje. 

52. Varžybų žiūrovams ir dalyviams nesirungiantiems Varžybose Varžybų metu draudžiama 

išeiti į Varžybų trasą ir finišavusių dalyvių lėtėjimo zoną. Žiūrovai stebėti Varžybas privalo 

žiūrovams skirtose vietose ir/arba greta trasos saugiu atstumu nuo Varžybų trasos krašto. 

53. Tiek Varžybų dalyviams, tiek ir žiūrovams griežtai draudžiama išmesti į Varžybų trasą ar 

šalia jos bet kokius daiktus ar išpilti bet kokius skysčius. 

54. Pastebėjus Varžybų trasoje kliūtis ar daiktus, kurie gali kelti pavojų Varžybų dalyviams 

būtina nedelsiant juos saugiai pašalinti, o jeigu to padaryti neįmanoma, informuoti artėjančius 

dalyvius apie kliūtį. Varžybų žiūrovai atsako už šių nuostatų nesilaikymą ir tyčia ar dėl 

neatsargumo padaryta žalą dalyviams ar tretiesiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka. 

55. Pirmosios medicinos pagalbos postas veiks Varžybų starto/finišo vietoje. Kitais 

neatidėliotinos pagalbos atvejais ir dalyviams ar žiūrovams pastebėjus asmenis kuriems reikia 

pagalbos būtina skambinti bendrosios pagalbos centrui tel. 112 ir imtis būtinų pirmosios 

pagalbos suteikimo veiksmų. 

56. Apšilimo ir automobilių parkavimo zonoje autotransporto eismas nebus visiškai ribojamas, 

todėl apšilimo metu visi dalyviai griežtai privalo laikytis kelių eismo taisyklių. 

57. Varžybų dalyviams draudžiama: 

a) sutrumpinti ar kirsti trasą; 



b) judėti trasoje su pašalinių pagalba; 

c) varžybų metu maitinimas draudžiamas; 

d) techninis aptarnavimas galimas tik techninėje zonoje. 

DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ 

58. Varžybų dalyviai pilnai atsako už savo saugumą ir sveikatą. Registruodamiesi jie patvirtina, 

kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta juos ir įsipareigoja juos vykdyti. 

59. Dalyvis patvirtina, kad Varžybose dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiamas ir pasižada 

laikytis šių nuostatų bei organizatorių, teisėjų, medicinos personalo ar apsaugos darbuotojų 

reikalavimų, žino, kad už kelių eismo taisyklių, šių nuostatų, teisėjų ar kitų varžybas 

aptarnaujančių asmenų reikalavimų nesilaikymą gali būti pašalintas iš Varžybų ir 

diskvalifikuotas. 

60. Pasirašydamas dalyvių registracijos lape, dalyvis patvirtina, jog supranta, kad šios 

Varžybos yra sporto varžybos su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu ir gali būti 

sužalojimo ir su tuo susijusio invalidumo, ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar net 

mirties priežastimi ir supranta dalyvavimo sporto varžybose galimų pasekmių rizikos laipsnį 

sau ir savo privačiai nuosavybei. 

61. Pasirašydamas dalyvių registracijos lape, dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai 

treniruotas (moka važiuoti dviračiu ir žino važiavimo dviračiu eismo taisykles) ir sveikas, ir 

nėra jokių medicinos darbuotojų įspėjimų ar draudimų, draudžiančių jam įveikti pasirinktą 

distanciją šiose dviračių Varžybose ar keliančių bet kokių abejonių Varžybų dalyvio sveikatos 

būkle. 

62. Pasirašydamas dalyvių registracijos lape, dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų 

organizatoriams, susijusių su jo sveikatos ar gyvybės klausimais, taip pat dalyvis prisiima bet 

kokią riziką, susijusią su dalyvavimu šiose Varžybose, įskaitant oro sąlygas, sugadintą 

inventorių, Varžybų trasos būklę, kontaktų su kitais dalyviais ar bet kokiais trečiaisiais 

asmenimis, riziką, bei riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo, bei dėl bet 

kokių trečių asmenų veiksmų. 

63. Pasirašydamas dalyvių registracijos lape, dalyvis įsipareigoja, kad Varžybų metu jo elgesys 

nesukels pavojaus kitų dalyvių, žiūrovų, organizatorių bei bet kokių trečiųjų asmenų gyvybei, 

sveikatai ar nuosavybei bei gamtinei aplinkai. 

64. Dalyvis privalo susipažinti su Varžybų nuostatais ir trasa, žinoti, kad Varžybų trasoje gali 

vykti automobilių ar kitų transporto priemonių eismas, įrengti laikinį eismą ribojantys ženklai 

ir eismą nukreipiantys bei atskiriantys įrenginiai (tvorelės, ženklai, barjerai) ir įvertinti su tuo 

susijusią dalyvavimo Varžybose riziką, bei laikytis kelių eismo taisyklių, imtis būtinų 

priemonių visų eismo dalyvių, kitų Varžybų dalyvių ir žiūrovų 

sveikatos bei jų privačios nuosavybės saugumui užtikrinti. 

65. Teisėjai ir organizatoriai turi teisę pašalinti iš trasos saugos ir kitų šių nuostatų reikalavimų 

nepaisančius dalyvius. Iš Varžybų pašalintam dalyviui Varžybų dalyvio starto mokesčiai 



negrąžinami. Jei toks dalyvis liks nepastebėtas Varžybų metu, tačiau bus išaiškintas vėliau, jo 

rezultatai bus anuliuojami, jis bus diskvalifikuotas. 

66. Teisėjų ar eismo reguliuotojų reikalavimų nepaisantys dalyviai ir žiūrovai atsako už dėl šių 

reikalavimų nepaisymo kilusias pasekmes vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. O 

Varžybų organizatoriai niekaip neatsako už tokių dalyvių ar žiūrovų padarytą žalą sau ar 

tretiesiems asmenims. 

67. Dalyvis atsako už UCI reglamentų, LDSF varžybų nuostatų, šių nuostatų pažeidimus taip, 

kaip už tai atsako LDSF ar kitos šalies galiojančią licenciją turintys dviratininkas ir už 

pažeidimus jam gali būti taikomos visos šiame punkte minėtų institucijų taikomos sankcijos, 

įskaitant pinigines baudas ir diskvalifikavimą. 

VARŽYBŲ ATŠAUKIMAS 

68. Varžybų organizatoriai gali atšaukti Varžybas: 

a) dėl susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių arba 

b) dėl valstybės institucijų arba kitų asmenų veiksmų dėl kurių Varžybų organizavimas būtų 

negalimas arba pavojingas arba 

c) dėl itin sunkių oro sąlygų (audra, snygis, neįprastas šaltis, itin intensyvus lietus, perkūnija), 

kurios keltų didžiulį pavojų dalyvių ir žiūrovų sveikatai arba 

d) jei išankstinės registracijos metu užsiregistruos mažiau nei 30 dalyvių. 

69. Dėl sunkių (nepalankių) oro sąlygų Varžybų organizatoriai gali pakeisti Varžybų trasą. 

70. Visa informacija apie Varžybų atšaukimą, varžybų distancijos pakeitimus bei informacija 

apie bet kokius kitus svarbius įvykius skelbiama www.LDSF.lt  arba varžybų vietoje. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

71. Renginio organizatorius – duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių 

renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą. Dalyvių duomenys gaunami juos pateikiant 

užpildžius registracijos formą ir tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – varžybų 

organizavimo ir jų vykdymo tikslais. 

72. Lietuvos CX čempionatas ir atvirosios varžybos yra vieši renginiai, kuriuose gali būti 

filmuojama ir fotografuojama. Filmuota ir fotografuota medžiaga gali būti platinama 

žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose ir interneto tinklalapiuose. Kiekvienas 

dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad varžybų organizatoriai visas renginio metu 

padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti 

informavimo tikslais. 

http://www.ldsf.lt/

