
                                   

 

"Utenos velomaratonas 2020“  nuostatai 

1. Utenos velomaratonas organizuojamas miesto gimtadienio šventei pažymėti. 
2. Utenos velomaratoną organizuoja Utenos rajono savivaldybė, Lietuvos dviračių sporto 

federacija ir Utenos daugiafunkcis sporto centras. 

3. Utenos velomaratonas vykdomas vadovaujantis Tarptautinės dviračų sporto federacijos 
(UCI) reglamentu, šiais nuostatais bei organizatorių nutarimais. 

4. Utenos velomaratonas vykdomas 2020 m. rugpjūčio 29 d., šeštadienį. 
5. Programa: 

    9.30 val.- mėgėjų ir sportininkų važiavimas 56 km (10 ratų po 5,6 km); 
    11.30 val. – laisvalaikio važiavimas 11,2 km (2 ratai po 5,6 km).  

Utenos    velomaratone gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio dviračių mėgėjai ir 
sportininkai moterys, vyrai ir jaunimas, susipažinę su šiais nuostatais ir jiems pritariantys, 
užsiregistravę į renginį. Jaunesniems nei 12 metų, dalyvauti velomaratone neleidžiama. 

 

6. Amžiaus grupės, distancijos: 

 

Laisvalaikio važiavimas (gim.2008 m. ir vyresni(ės). 11,2 km (2 ratai po 5,6 km). 

Laiko limitas 50 min. 

Rekomenduojama dviračių ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjams. Distanciją galima įveikti 
ramiu – 15-18 km/h greičiu. 
Visiems dalyviams privalomi šalmai. 
Nepilnamečiai dalyviai (gim.2008-2002m.) gali dalyvauti tik starto vietoje pateikę 
raštišką tėvų/ globėjų sutikimą. 

 

Mėgėjų ir sportininkų važiavimas 56 km (10 ratų po 5,6 km).  
Visų finišas po nugalėtojo finišo. 
 

V18 vaikinai, gimę 2002 m. ir jaunesni; 

M18 merginos, gimusios 2002 m. ir jaunesnės; 
V19 vyrai, gimę 1991m. – 2001 m.; 

M19 moterys, gimusios 1991 m. – 2001 m.; 

V30 vyrai, gimę 1981 m. – 2000 m; 

M30 moterys, gimusios 1981 m. – 2000 m.;  

V40 vyrai, gimę 1971 m. – 1980 m.; 

M40 moterys, gimusios 1971 m. – 1980 m.; 

V50 vyrai, gimę 1961 m. – 1970 m.; 

M50 moterys, gimusios 1961 m. – 1970 m.; 

V60 vyrai, gimę 1951 m. – 1960 m.; 

M60 moterys, gimusios 1960 m. ir vyresnės; 



V70 vyrai, gimę 1950 m. ir vyresni. 

 

                Visiems dalyviams privalomi šalmai. 
Nepilnamečiai dalyviai (gim. 2002 m. ir jaunesn.) gali dalyvauti pateikę raštišką tėvų/ 
globėjų sutikimą. Sutikimai pateikiami atsiimant starto numerius. Sporto mokyklų 
(centrų) auklėtiniams vietoje tėvų sutikimo pateikiama įstaigos vadovo patvirtinta 

paraiška. 
 

7. Velomaratono trasa: Aušros gatvė, Vaižganto gatvė (su apsisukimu ties J.Basanavičiaus 
gatve), Užpalių gatvė, A.Baranausko gatvė, Maironio gatvė, Aušros gatvė.  
Startas – finišas Aušros gatvėje,  prie kultūros centro. Važiavimai vyks laikrodžio 
rodyklės kryptimi.  
 

8. Utenos velomaratono registracija ir starto mokestis: 

Laisvalaikio važiavimui (11,2 km) starto mokestis nerenkamas, dalyviai važiuoja  laisvai 

pasirinkta mechanine transporto priemone. 

Registracija vykdoma šalia starto- finišo vietos nuo 10.45 val.- 11.25 val. 

 

Utenos velomaratono mėgėjų ir sportininkų važiavimui (56 km)  

Registracija vykdoma www.ldsf.lt 

Registracijos forma: 

https://docs.google.com/forms/d/1ekg5UZQ96gDKYSsqS6s8avv5USo6awYEAVyQPxqu

r0w/edit  

Starto mokestis mokamas į Utenos daugiafunkcio sporto centro sąskaitą 
LT167181100002130838, nurodyti VDM ir už ką mokama - vardas, pavardė. 
Startinis mokestis registruojantis iki 2020 08 23 24.00 val. 10 Eur. 

Registracija galioja užpildžius registracijos formą ir sumokėjus dalyvio mokestį iki 
nurodytos datos. 

Papildoma registracija 08 29 dieną šalia starto vietos nuo 7.30 val. – 9.00 val. 20 Eur. 

Numeriai išduodami starto vietoje nuo 7.30 val. – 9.00 val. 

Dėl sąskaitų ir kitais registracijos klausimais kreiptis el. paštu 
direktorius@sportas.utena.lm.lt arba tel 862919491. 

Po išankstinės registracijos pabaigos, nedalyvaujant ar nebaigus distancijos, starto 

mokestis nėra grąžinamas. 
 

9. Velomaratono metu eismas bus uždarytas.Bet gatvėse gali pravažiuoti pavieniai 
automobiliai su trąsos teisėjų leidimu. Prieš lyderių grupę važiuos policijos automobilis, 
trasoje važinės velomaratono teisėjų automobiliai. Dviratininkai privalo praleisti teisėjų 
automobilius trasoje. Pagal KET dalyviai privalo duoti kelią su įjungtais specialiais 

signalais važiuojančioms spec. transporto priemonėms. Dalyviams privalomi 
organizatorių ir teisėjų nurodymai. 
 

10. Velomaratono starto tvarka: 

Mėgėjų ir sportininkų grupės registruotiems dalyviams išduodamas starto numeris ant 
marškinėlių ir laiko matavimo daviklis. Numeris prisegamas ant marškinėlių nugaros 
apačios. 
Laiko matavimo daviklis tvirtinamas ant balnakočio. 
Numeriai skiriami pagal organizatorių sprendimą ir registracijos laiką. 
Dalyviai bus pakviesti užimti starto vietas pagal numerius 5 min. iki starto. Už teisėjų 
nuorodų nevykdymą – diskvalifikacija iš velomaratono. 

http://www.ldsf.lt/
https://docs.google.com/forms/d/1ekg5UZQ96gDKYSsqS6s8avv5USo6awYEAVyQPxqur0w/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ekg5UZQ96gDKYSsqS6s8avv5USo6awYEAVyQPxqur0w/edit
mailto:direktorius@sportas.utena.lm.lt


Laisvalaikio važiavimo dalyviai renkasi į starto vietą 11.25 val. Startas laisvas, 
važiavimas savo pasirinktu greičiu, paskui policijos automobilį, kurį distancijoje lenkti 
bus draudžiama.  
 

11. Nugalėtojai, rezultatai ir apdovanojimai: 
Mėgėjų ir sportininkų važiavime 1-3 vietų absoliutūs nugalėtojai vyrai ir moterys 
apdovanojami taurėmis ir prizais; 
amžiaus grupių 1-3 vietų laimėtojai apdovanojami taurėmis; 
Apdovanojimas vykdomas 40 min. po finišo. 
 

Laisvalaikio važiavime nugalėtojai neišaiškinami. 
 

12. Mėgėjų ir sportininkų važiavime finišas stabdomas po lyderių finišo. Rezultatai 
skaičiuojami visiems iš eilės po nugalėtojo laiko už tiek ratų, kiek spėjo nuvažiuoti po 
lyderių finišo. 
Jei  paskutiniuose 3 km įvyko griūtis, į tokį patvirtintą incidentą patekusiems 
dviratininkams suteikiamas paskutinio tos grupės, kurioje jis važiavo incidento metu 
dalyvio atitinkama vieta. Kai į incidentą pateko keli dalyviai, jų vieta nustatoma pagal jų 
finišo linijos kirtimo eiliškumą. Jeigu tokie dalyviai nebegali kirsti finišo linijos, jiems 
suteikiams grupė su kuria jie važiavo incidento metu paskutiniojo finišavusio vieta. 

 

13. Rezultatų apskundimas: 
Velomaratono  rezultatus galima apskųsti organizatoriams ne vėliau kaip 30 min. nuo 
viešo rezultatų paskelbimo finišo vietoje, pateikiant skundą ir jį pagrindžiančius įrodymus. 
Atskirais atvejais skundai nagrinėjami ir priimami per 24 val. po viešo rezultatų 
paskelbimo, bet tuomet skundo patvirtinimo atveju gali būti pakoreguotas tik 
velomaratono protokolas, t.y. pasikeitus  amžiaus grupių ar bendram podiumui, 

apdovanojimai nėra perduodami kitiems dalyviams. 
14. Techniniai ir saugumo reikalavimai: 

 

Visiems dalyviams privalomi dviratininko šalmai. Rekomenduojama dėvėti dviratininko 
pirštines. 
Mėgėjų ir sportininkų važiavime leidžiama startuoti tik UCI plento dviračiui taikomus 
reikalavimus atitinkančiu tvarkingu dviračiu dviračiu. Draudžiama startuoti su dviračių 
vairais ir vairo priedais, skirtais asmeninėms lenktynėms laikui ar triatlonui. Neleidžiama 
važiuoti su diskiniais ratais ir ratais, kuriuose mažiau nei 16 stipinų. 
 

Laisvalaikio važiavime dviračių pasirinkimas laisvas. 
 

15. Draudžiami ir/arba privalomi dalyvių ir žiūrovų veiksmai: 

- mėgėjų ir sportininkų važiavime gali dalyvauti tik registruoti dalyviai su tinkamai 
pritvirtintais starto numeriais ir laiko matavimo davikliais; 

- visiems pašaliniams asmenims draudžiama važinėti trasoje velomaratono metu, 

išskyrus registruotus dalyvius, teisėjus ir kitą lenktynių personalą; 
- dėl techninių ar kitų kliūčių trasoje sustoję dalyviai privalo nedelsiant pastraukti iš 

trasos į dešinį kelkraštį ir netrukdyti kitiems dalyviam; 
- lenktynių dalyviams draudžiama judėti priešinga eismui kryptimi bet kurioje trasos 

vietoje; 

- dalyviams lenktynių metu draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais ar bet kokia 
garso atkūrimo įranga ausyse, kuri gali trukdyti išgirsti teisėjų nurodymus; 



- tiek dalyviams, tiek žiūrovams griežtai draudžiama išmesti į lenktynių trasą ar šalia jos 
bet kokius daiktus ar skysčius; 

- pastebėjus lenktynių trasoje kliūtis ar daiktus, kurie gali kelti pavojų varžybų 
dalyviams, būtina 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 padarytą žalą dalyviams ar tretiesiems asmenims teisės aktų 
nustatyta tvarka; 

- žiūrovams draudžiama lenktynių metu išeiti į varžybų trasą. Žiūrovai stebėti lenktynes 
privalo žiūrovams skirtose vietose arba kelkraštyje saugiu atstumu nuo trasos krašto; 

- varžybų dalyviams draudžiama sutrumpinti ar kirsti distanciją, judėti trasoje su 
pašalinių pagalba. 
 

16.  Velomaratono  metu budės greitosios medicinos pagalbos automobilis, kuris važiuos į   
trasą teisėjų iškvietimu. Kitais nelaimingais atvejais ar esant poreikiui skambinti 
Bendrosios pagalbos tel.112. 

 

17. Dalyvio atsakomybė: 
Velomaratono dalyvis (-ė),  užsiregistravę į Utenos velomaratoną , atsiimdami starto 

numerius savo parašu patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, juos supranta, besąlygiškai 
pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti. 
- Dalyvis supranta, kad velomaratone dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiamas ir 

pasižada laikytis varžybų nuostatų bei kitų legalių organizatorių, teisėjų medicinos 
personalo ir apsaugos darbuotojų reikalavimų, žino kad už taisyklių ar kitų 
reikalavimų nesilaikymą gali būti pašalintas iš varžybų ir diskvalifikuotas. 

- Savo parašu registracijos lape, dalyvis pripažįsta, Utenos velomaratonas 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 prvačiai nuosavybei. 

- Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka važiuoti dviračiu ir žino 
važiavimo dviračiu eismo taisykles) ir sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų 
medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti distanciją šiame 
velomaratone. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis 
su jo sveikatos ar gyvybės klausimais. 

- Dalyvis prisiima sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu velomaratone, įskaitant 
oro sąlygas, sugadintą inventorių, kelių būklę, kontaktų su kitais dalyviais riziką, bei 
riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo bei dėl trečių asmenų 
veiksmų. Taip pat dalyvis pasižada, kad velomaratono metu jo elgesys nesukels 

pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (vietinių gyventojų, žiūrovų ir 
kt. asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai. 

- Dalyvis privalo susipažinti su velomaratono nuostatais, trasa ir žinoti, kad trasoje gali 

vykti automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas ir įvertinti su tuo susijusią 
dalyvavimo varžybose riziką, bei laikytis kelių eismo taisyklių ir imtis būtinų 
priemonių visų eismo bei kitų velomaratono dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų 
privačios nuosavybės saugumui užtikrinti. 

- Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų velomaratono incidentų (įskaitant bet 
neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar 
judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje 
esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių 
su dalyvavimu velomaratone. Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad prisiima visą 



šiame punkte minimą atsakomybę ir, kad laikosi Lietuvos Respublikos sporto įstatyme 
numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų. 

18. Infomavimas apie asmens duomenų tvarkymą 

1. Renginio organizatorius –Lietuvos dviračių sporto federacija, atsakingas už asmenų 
dalyvaujančių Utenos velomaratone pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą. 

2. Dalyvių duomenys gaunami juos pateikiant užpildžius registracijos formą ir tvarkomi 
teisėtu duomenų valdytojo interesu – renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir 
dalyvio dalyvavimo jame tikslais: 

2.1.informacija apie vardą, pavardę, gimimo metus duomenys yra tvarkomi dalyvio 
užregistravimo dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui ir įsitikinimui 
ar dalyvis yra pilnametis bei gali savarankiškai dalyvauti renginyje ar privalo turėti 
tėvų arba globėjų sutikimą; 

2.2.informacija apie gimimo metus, lytį, miestą, klubą, taip pat duomenys apie 
pasiektus rezultatus renginyje (laiką, pravažiuotą atstumą) tvarkomi informavimo 
bei renginio organizavimo tikslais (rezultatams nustatyti pagal lytį, amžių ir kt.); 

3. Dalyvis turi pateikti 2.1 ir 2.2 p. Nurodytus duomenis registracijai vykdyti bei 

įgyvendinant renginio tikslus. 
4. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, miestą, klubą,  pasiektus 

rezultatus yra viešai skelbiami dviratininkų internetiniuose forumuose, socialiniuose 

tinkluose, spaudos ir žiniasklaidos šaltiniuose. Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, 
registruodamasis dalyvauti velomaratone, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie 
duomenys buti viešai skelbiami utena.lt , ldsf.lt ar kituose visuomenės informavimo ir 

žiniasklaidos šaltiniuose. 
5. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad velomaratono organizatoriai 

visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be 
atskiro leidimo naudoti informavimo tikslais. 

 

19. Velomaratono atšaukimas 

Organizatoriai gali atšaukti renginį iškilus „Force majeure“ nepaprastoms aplinkybėms, 
kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Tai 
gali būti stichinės gamtos nelaimės (uraganai, potvyniai, smarkios liūtys), teisėti ar 
neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai ir kitos renginio organizavimui ir dalyvių 
saugumui grėsmę keliančios kliūtys. 
Atšaukimo atveju dalyviams starto mokestis nėra grąžinamas ir renginys neperkeliamas į 
kitą datą. Rėmėjams paramos lėšos negražinamos. 
Atšaukimas ir informacija apie velomaratono organizavimo eigą skelbiama www.ldsf.lt; 

www.utena.lt; www.sportas.utena.lm.lt.  

http://www.ldsf.lt/
http://www.utena.lt/
http://www.sportas.utena.lm.lt/

