
 

 

 

MTB Šiauliai 2017 

Šiaulių Sporto klubas S-Sportas kviečia dalyvauti vienintelėse daugiadienėse MTB varžybose Lietuvoje 

MTB Šiauliai 2017! 

VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS: 

Liepos 6 – 8 d., Šiaulių rajonas, Kurtuvėnų regioninis parkas.  

1 diena:  Bubiai, Žalgirio sporto bazė.  

2 ir 3 dienos: Pageluvis, Geluvos ežero paplūdimys. 

 
PROGRAMA: 

Liepos 6 d. 

(ketvirtadienis) 

17:00 – 20:00 Pirmos dienos startas 

Liepos 7 d. 

(penktadienis) 

12:00 Antros dienos bendras startas 

12:15 „Draugų žygio“ startas 

Liepos 8 d. 

(šeštadienis) 

11:00  Vaikų iki 12 metų startas 

12:00 Trečios dienos bendras startas 

12:15 „Draugų žygio“ startas 

15:30 Apdovanojimai 

 
Kartu su MTB-Šiauliai 2017 vyks ir Lietuvos MTB XCO čempionatas (liepos 6 dieną). Čempionato programa, 
distancijos ir grupės nurodytos Lietuvos MTB XCO čempionato nuostatuose. 
 

REZULTATŲ APJUNGIMAS: Sportininkų, kurie startuoja MTB XCO čempionate ir MTB Šiauliai 2017 

varžybose, pirmo rato laikas bus įskaitomas į MTB-Šiauliai 2017 rezultatų sumą. 

AMŽIAUS GRUPĖS: 

Grupė Grupės aprašymas Trasų ilgiai Apdovanojimai 

VM8 Vaikai, gimę 2009 m ir vėliau 1 km Visi 

VM12 Vaikai, gimę 2005-2008 m. 2 km Visi 

V14 Berniukai, gimę 2003-2004 m. 2-33 km 1-3 vietos 

M14 Mergaitės, gimusios 2003-2004 m. 2-33 km 1-3 vietos 

V16 Berniukai, gimę 2001-2002 m. 2-33-31 km 1-3 vietos 

M16 Mergaitės, gimusios 2001-2002 m. 2-33-31 km 1-3 vietos 

V18 Jaunuoliai, gimę 1999-2000 m. 3-33-31 km 1-3 vietos 

M18 Merginos, gimusios 1999-2000 m. 3-33-31 km 1-3 vietos 

V-Elite Vyrai 5-66-50 km 1-10 vietos 

M-Elite Moterys 3-33-31 km 1-5 vietos 

V40 Vyrai, gimę 1968-1977 m. 5-66-50 km 1-3 vietos 

V50 Vyrai, gimę 1958-1967 m. 3-33-31 km 1-3 vietos 

http://maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=445664;6190474;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=445360,6190864&z=50000&lrs=vector,hybrid_overlay,stops,zebra
http://maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=443786;6185192;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=443647,6185189&z=25000&lrs=vector,hybrid_overlay,stops,zebra


 

V60 Vyrai, gimę 1957 m. ir anksčiau 2-33-31 km 1-3 vietos 

M40 Moterys, gimusios 1977 m. ir anksčiau 2-33-31 km 1-3 vietos 

V-31 Vyrai, mėgėjai 3-33-31 km 1-3 vietos 

M-31 Moterys, mėgėjos 2-33-31 km 1-3 vietos 

 

 ,,Draugų žygis" - tai aktyvaus laisvalaikio grupė, kuri mins sutrumpintą maratono trasą. Žygis vyks 3 dieną 

(šeštadienis liepos 8d.), amžius be apribojimų, trasa apie 20km, startas bendras 12.15. Visi dalyviai, kurie 

registruojasi iš anksto, bus apdovanoti atminimo medaliais. Dalyviai nekonkuruoja tarpusavyje dėl 

apdovanojimų. Starto mokestis "Draugų žygio" dalyviui - 3 eurai. Galima registruotis ir "Draugų žygio" dieną, 

tačiau nebus galimybės gauti dalyvio medalį. Draugų žygio dalyviai nedalyvauja varžybose, privalo laikytis kelių 

eismo taisyklių. Draugų žygio dalyviams šalmai nėra privalomi, tačiau juos dėvėti rekomenduojama (pagal KET). 

 

 Klasifikacija pagal komandas: 

 Sportinių komandų įskaita – komandoje iki šešių sportininkų, rezultatui imami keturi geriausi. Sportinės 

komandos turi registruotis papildomai elektroniniu paštu: siauliai@s-sportas.lt nurodydami savo komandos 

dalyvių sąrašą.  

 Mėgėjų komandų įskaita - neribotas sportininkų skaičius. Rezultatai skaičiuojami pagal įveiktų kilometrų 

skaičių. Dalyvis apie priklausymą komandai nurodo registruodamasis. 

 
STARTO MOKESTIS IR REGISTRACIJA: 

Mokėjimo 

datos 

VM8, 

VM12 

V/M60, 

Moksleiviai 

V/M suaugę 1 diena 1 diena 

V/M60, 
Moksleiviai 

V/M suaugę 

Iki 2017.06.01 1 eur 14 eur 30 eur 5 eur 10 eur 

Iki 2017.06.12 1 eur 16 eur 35 eur 6 eur 12 eur 

Iki 2017.06.26 1 eur 18 eur 40 eur 7 eur 14 eur 

Po 2017.06.26 3 eur 20 eur 45 eur 8 eur 15 eur 

 

Registracija internete: REGISTRACIJA 

 

Komandai starto mokesčio nėra (mokama tik už sportininkus). Sporto komandoms būtina pateikti paraišką iki 

birželio 26 dienos. Mėgėjų komandoms rezultatai bus skaičiuojami pagal sportininko registracijos metu pateiktą 

komandos pavadinimą. 

 

Dalyvio starto mokesčiai mokami internetu, per mokejimai.lt sistemą. 

Jei registruojama daugiau nei vienas sportininkas starto mokesčiai gali būti mokami pavedimu į organizatorių 

sąskaitą: Swedbanke LT777300010142244417, įmonės kodas 301742146 (mokėjimo išrašą nusiųsti 

petras@silva.lt). Nedalyvaujant ar nebaigus varžybų - starto mokestis nėra grąžinamas. 

 

STARTO VIETA IR STARTO PROCEDŪROS: 

Pirmą dieną - pavienis startas. Starto minutės bus paskelbtos internete ir varžybų vietoje. 

Antrą ir trečią dieną – bendras startas. Startas vykdomas iš starto koridorių, kuriuose startuoti leidžiama tik 

dalyviams su nurodytais starto numeriais. Startas iš kito starto koridoriaus baudžiamas dalyvio diskvalifikavimu. 

 
KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI: 

Varžybų direktorius: Svajūnas Ambrazas +37069959194 el.pašto dėžutė: svajunas@s-sportas.lt 

Apgyvendinimas: Rolandas Mikaliūnas +37060183858  el.pašto dėžutė: mrolandas1@gmail.com 

Registracija: Petras Andrašiūnas +370 65043858 el. Pašto dėžutė: petras@s-sportas.lt 

mailto:siauliai@s-sportas.lt
https://dbtopas.lt/takas/lt/varz/2017092
mailto:svajunas@s-sportas.lt
mailto:mrolandas1@gmail.com
mailto:petras@s-sportas.lt

