
 

Pagrindiniai renginio organizatoriai: 

VŠĮ "Sportbalt", Druskininkų miesto savivaldybė 

VŠĮ klubas "Instinktas", Vilniaus miesto savivaldybė 

Žagarės regioninis parkas, Sporto klubas "Žvelgaitis" 

Sporto klubas "Vilimeksas", Ignalinos rajono savivaldybė 

Sporto klubas "Vėtrungė", Anykščių rajono savivaldybė 

  

VOLKSWAGEN MTB DVIRAČIŲ MARATONŲ TAURĖ 

2018 

  

1. Tikslas 

1.1. Prisidėti prie sveikos gyvensenos ir aktyvaus laiko praleidimo propagavimo Lietuvoje. 

Propaguoti dviratį kaip ekologinę transporto priemonę. Būti draugiškais mus supančiai aplinkai. 

Suvienyti tiek aktyviai sportuojančius, tiek ir mėgstančius organizuotai praleisti laiką su dviračiu. 

Populiarinti dviračius ir dviračių sportą Lietuvoje. Siekti, kad dviračių maratonų renginiai taptų 

masiniais, tradiciniais ir tarptautiniais. 

2. Varžybų organizatoriai, vieta, laikas 

2.1. Varžybas vykdo: 



 VŠĮ "Sportbalt", Druskininkai 

 VŠĮ Klubas "Instinktas", Vilnius 

 Žagarės regioninis parkas, Žagarė 

 Sporto klubas "Vilimeksas", Ignalina 

 Sporto klubas "Vėtrungė", Anykščiai 

2.2. Varžybų vieta, data: 

 I etapas – Druskininkai, Druskininkų aerodromas, 2018 m. gegužės mėn. 20 d.* 

 II etapas – Vilnius, Saulėtekio stadionas, 2018 m. birželio mėn. 17 d. 

 III etapas – Žagarė, Žagarės dvaras, 2018 m. liepos mėn. 15 d. 

 IV etapas – Ignalina, Vasaros estrada, 2018 m. rugpjūčio mėn. 12 d. 

 V etapas – Anykščiai, Niūronių hipodromas, 2018 m. rugsėjo mėn. 23 d. 

* Sezono atidarymo proga 2018 m. gegužės mėn. 20 d. vyks dviračių mugė. 

2.3. Varžybų laikas: 

 Darželinukų grupės startas 10:30 val., vaikų iki 10m. amžiaus startas 11:00 val., pagrindinis 

maratono startas – 12:00 val. III-čiajame (Žagarės) etape starto laikai pavėlinami viena 

valanda (11:30, 12:00 ir 13:00 atitinkamai) 

2.4. Registracija ir starto rinkinio išdavimas: 

 Starto vietoje – maratono išvakarėse nuo 16:00 iki 18:00 val. 

 Maratono dieną – nuo 9:00 iki 11:30 val. 

3. Dalyviai 

3.1. Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai, mėgėjai moterys ir vyrai, vaikai. 

Klasifikacija pagal grupes: 

Distancija Grupė Grupės pav. 

3 ratai (60-75km) Sporto 
Vyrai M19, M30, M40, M50 

Jaunimas vaikinai M18 

2 ratai (40-50km) 
Sporto 

Senjorai vyrai M60 

Moterys W19, W30, W40, W50 

Vaikinai M16 

Merginos W16, W18 

Mėgėjų Vyrai ir moterys Mėgėjų 

1 ratas (20-25km) 
Sporto 

Senjorai vyrai M70 

Senjorės moterys W60 

Berniukai M13 

Mergaitės W13 

Laisvalaikio Vyrai ir moterys Laisvalaikio 

Vaikų ratas (3-5km) Vaikai nuo 7 m. iki 10 m. 
Berniukai VB10 

Mergaitės VM10 



Darželinukų ratas (~1km) Darželinukai iki 6 m. 
Berniukai VB6 

Mergaitės VM6 

  

Grupės aprašymas 
Grupės 

pav. 
Pagerbimas / apdovanojimas 

Pradinukai g.m. nuo 2012 ir jaunesni VB6 / VM6 

Apdovanojami visi grupės dalyviai. Atskirai 

apdovanojami 3 pirmieji, įveikę trasą 

balansiniais 

dviratukai 

Berniukai g.m. nuo 2008 iki 2011 VB10 

Apdovanojamos pirmos 3 vietos 

kiekviename etape 

Jeigu grupėje yra mažiau nei 5 dalyviai, jie 

perkeliami į aukštesnę grupę 

Mergaitės g.m. nuo 2008 iki 2011 VM10 

Berniukai, g.m. nuo 2005 iki 2007 M13 

Mergaitės, g.m. nuo 2005 iki 2007 W13 

Berniukai, g.m. nuo 2002 iki 2004 M16 

Sporto Senjorai g.m. nuo 1949 iki 

1958 
M60 

Sporto Senjorai g.m. iki 1948 imtinai M70 

Jaunuoliai, g.m. nuo 2000 iki 2001 M18 

Apdovanojamos pirmos 3 vietos 

kiekviename etape + absoliučios visų etapų 

įskaitos 

prizai. Jeigu grupėje yra mažiau nei 5 dalyviai, 

jie perkeliami į aukštesnę grupę 

Sporto Vyrai, g.m. nuo 1989 iki 1999 M19 

Sporto Moterys, g.m. nuo 1989 iki 

1999 
W19 

Mergaitės, g.m. nuo 2002 iki 2004 W16 

Jaunuolės, g.m. nuo 2000 iki 2001 W18 

Moterys, g.m. nuo 1979 iki 1988 W30 

Moterys, g.m. nuo 1969 iki 1978 W40 

Moterys, g.m. 1959 iki 1968 W50 

Moterys, g.m. iki 1958 imtinai W60 

Sporto Vyrai, g.m. nuo 1979 iki 1988 M30 

Sporto Senjorai, g.m. nuo 1969 iki 

1978 
M40 

Sporto Veteranai g.m. nuo 1959 iki 

1968 
M50 

Mėgėjai – įvairaus amžiaus Mėgėjai 
Tik maratono dalyvio diplomas 

Pradedančiųjų – įvairaus amžiaus Laisvalaikio 

  

  

*- tiksli maratono distancija paskelbiama ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki konkretaus etapo datos. 

3.2. Žemesnės grupės dalyviai gali registruotis aukštesnėje grupėje. 



4. Saugumo užtikrinimas ir dalyvių atsakomybė 

4.1. Dalyvis, registruodamasis į varžybas, patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta juos, 

besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti. 

4.2. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad žino, jog dalyvauja sporto varžybose su dideliu 

žmogaus fizinių galimybių išbandymu, kuriose gali patirti sužalojimų, taip pat ir tokių sužalojimų, 

kurie gali baigtis invalidumu, ilgalaikiu sveikatos ir darbingumo praradimu ar net mirtimi, bei 

supranta dalyvavimo sporto varžybose galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai 

nuosavybei. 

4.3. Nepilnamečiai (iki 18m. amžiaus) dalyviai, atsiimdami starto paketą, privalo pateikti tėvų ar 

globėjų raštišką sutikimą dėl dalyvavimo varžybose ir tuo pačiu pripažįsta šių nuostatų p. 4.1. 

Sutikimo šablonas. 

Už nepilnamečius, atstovaujančius sporto mokykloms ar komandoms, atsakomybę neša tų komandų 

vadovai arba treneriai. 

4.4. Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka važiuoti dviračiu ir žino važiavimo 

dviračiu eismo taisykles), yra sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų 

draudimų draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją šiose dviračių varžybose. Dalyvis atsisako 

nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais. 

4.5. Dalyvis patvirtina, kad žino, jog varžybų trasa gali kirstis su keliais, kuriuose vyksta 

automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas bei laikytis kelių eismo taisyklių. 

4.6. Dalyvis pasižada, kad varžybų metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių 

bei trečios šalies (varžybų žiūrovų ir kitų asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei 

aplinkai. 

4.7. Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių 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 varžybose. 

4.8. Dalyviams privalomi šalmai. 

4.9. Dalyviams draudžiamas motorizuotos pavaros dviračių naudojimas. 

4.10. Dalyviai privalo įveikti pilną pažymėtą trasą pagal registracijos grupę. 

4.11. Vaikų nuo 7 m. iki 10 m. amžiaus grupėje bet kokia pagalba iš šono yra draudžiama (vaiko 

lydėjimas, jo stūmimas ir pan.) 

4.12. Vaikai iki 6 metų amžiaus grupėje finišą turi kirsti savarankiškai. Jei veikas nėra pajėgus 

įveikti trasos ir jam suteikiama pagalba iš šalies, tai jo rezultatas yra nukeliamas po paskutinio 

savarankiškai finišavusio vaiko. 

4.13. Dalyviams, pažeidusiems šias aukščiau paminėtas sąlygas, atsižvelgiant į nusižengimo 

pobūdį, gali būti skirtos šios drausminės priemonės: įspėjimas, diskvalifikacija vienam etapui, 

diskvalifikacija sezonui, diskvalifikacija visam laikui. 

http://www.mtb.lt/wp-content/uploads/2017/04/sutikimas_nepilnameciu_tevams_2017.doc


4.14. PAGALBOS telefono numeris (8 690 222 21) bus spausdinamas ant kiekvieno dalyvio 

numerio. Šiuo telefono numeriu nelaimės atveju bus galima iškviesti pagalbą į įvykio vietą. 

5. Dalyvių registracija 

Grupės 

1 būdas 

Registracija internetu 

visiems 5 etapams, 

kuri baigiasi likus 4 d. 

iki pirmojo etapo 

2 būdas 

Registracija 

internetu vienam 

etapui, kuri baigiasi 

likus 4 d. iki etapo 

3 būdas 

Registracija varžybų dieną 

starto/finišo vietoje nuo 

9.00 val. iki 11.30 val. arba 

išvakarėse nuo 16.00 iki 

18.00 val. 

M19, W19, W31, 

M30, M40, M50, 

W30, W40, Mėgėjų, 

Laisvalaikio 

70,- € 5 etapams** 17,- € 25,- € 

M13, W13, M16, 

W16, M18, W18 
35,- € 5 etapams 9,- € 12,- € 

M60, W60, M70, 

VB10, VM10, VB6, 

VM6 

Be mokesčio Be mokesčio 2,- € 

  

Išankstinė registracija veikia iki (imtinai): 

Grupės 

1 būdas 

Registracija internetu 

visiems 5 etapams, kuri 

baigiasi likus 4 d. iki 

pirmojo etapo 

2 būdas 

Registracija internetu 

vienam etapui, kuri 

baigiasi likus 4 d. iki 

etapo 

3 būdas  

Registracija varžybų dieną 

starto/finišo vietoje nuo 9.00 

val. iki 11.30 val. arba 

išvakarėse nuo 16.00 iki 18.00 

val. 

Druskininkai 2018.05.16 2018.05.16 2018.05.19-20 

Vilnius 2018.05.16 2018.06.13 2018.06.16-17 

Žagarė 2018.05.16 2018.07.11 2018.07.14-15 

Ignalina 2018.05.16 2018.08.18 2018.08.11-12 

Anykščiai 2018.05.16 2018.09.19 2018.09.22-23 

* Starto numeris suteikiamas pagal praėjusio etapo rezultatą tik registruojantis 1-uoju arba 2-uoju 

būdu. 

** Sumokėto starto mokesčio neįmanoma perkelti kitam dalyviui, išskyrus 5.5 punkte įvardintas 

aplinkybes 

5.1. Į starto mokestį įeina: starto paketas (dalyvio numeris su elektroniniu rezultatų registravimo 

davikliu, rėmėjų įsteigti suvenyrai, maitinimo talonas), pažymėta varžybų trasa, maitinimo punktas 

trasos viduryje, dalyvio trasos įveikimo laiko fiksavimas ir atvaizdavimas rezultatuose, maitinimas 

po varžybų, dviračio plovimas (kur yra techninė galimybė), medicinos pagalba, prizinių vietų 

apdovanojimas. 



5.2. Registruojantis internetu iš anksto dalyviui suteikiamas starto numeris atsižvelgiant į praėjusių 

etapų rezultatus – įvertinant dalyvių reitingą* (didesnis reitingas – mažesnis starto numeris). 

Organizatoriai pasilieka teisę priimti sprendimą profesionaliems sportininkams arba maratono 

garbingiems svečiams suteikti starto numerį savo nuožiūra. Starto numeris suteikia teisę startuoti iš 

atitinkamo starto koridoriaus. Dalyvis gali keisti pilno ar pusės maratono pasirinkimą tik iki 

kiekvieno etapo išankstinės registracijos, atliktos 1 ar 2-uoju būdu, pabaigos – likus 3 d. iki varžybų 

ar varžybų dieną pakeitimas nebegalimas – privaloma registruotis iš naujo ir iš naujo mokėti starto 

mokestį. 

5.3. Sporto mokykloms nustatomas -50% lengvatinis mokestis, jei registruojami bent 5 dalyviai. 

Registracija vykdoma bendra tvarka internetu, formoje pažymint, kad tai yra sporto mokyklos 

dalyviai. 

5.4. * Dalyvio reitingai nustatomi atskirai pilnai distancijai ir atskirai pusei maratono distancijos. 

Reitingas = geriausiai ankstesniame etape distanciją įveikusio dalyvio laikas dalinamas iš 

konkretaus dalyvio laiko (jeigu ankstesniame etape dalyvis nedalyvavo/nefinišavo ar jo reitingas 

mažesnis, naudojamas dar ankstesnio etapo reitingas padaugintas iš 0,9 ir t.t.). 

5.5. Sumokėtas dalyvio mokestis negali būti grąžinamas, įskaitomas už kitą dalyvį ar perkeliamas į 

kitą etapą, išskyrus atvejus, kai dalyvis negalėjo dalyvauti dėl sveikatos priežasčių ir organizatorius 

informavo iki išankstinės registracijos į etapą pabaigos (privaloma pateikti med. pažymos kopiją). 

5.6. Registruodamasis dalyvis privalo nurodyti tikslius savo vardo, pavardės ir gimimo metų 

duomenis. Lietuviški vardai ir pavardės turi būti rašomi lietuviškais rašmenimis, naudojant 

vienodus skyrybos ir tarpus žyminčius simbolius. 

5.7. Dalyvio registracijos duomenys – vardas ir pavardė – nekeičiami, tačiau dalyvio pageidavimu 

gali būti ištaisytos gramatinės klaidos. Klaidų taisymas iki išankstinės registracijos pabaigos 

nemokamas. Po išankstinės registracijos pabaigos ar varžybų dieną galima tik vardo arba pavardės 

korekcija, kaina 10 Eur. 

5.8. Dalyviams registruojantis į varžybas starto dieną suteikiamas iš eilės einantis numeris po visų 

iš anksto užregistruotų dalyvių. Dalyviui pageidaujant, organizatoriai gali suteikti leidimą startuoti 

iš dalyviui pagal reitingą priklausančio starto sektoriaus. Šios papildomos paslaugos kaina – 30 Eur. 

5.9. Dalyviai neteisingai pateikę savo gimimo metų ar lyties duomenis ir dėl to klasifikuoti 

netinkamoje amžiaus grupėje diskvalifikuojami. 

5.10. Dalyvis sutinka, kad jo pateikiami asmens duomenys bus tvarkomi sklandaus organizuojamų 

varžybų proceso užtikrinimui, rezultatų užfiksavimui ir pateikimui. Organizatoriai įsipareigoja 

duomenis tvarkyti tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, saugoti tokia forma, kad duomenų subjektų 

tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tokiems tikslams, dėl kurių šie duomenys 

buvo surinkti ir tvarkomi. 

6. Rezultatų registracija 

6.1. Maratonuose naudojama elektroninė laiko registracijos sistema My Laps. Visi dalyviai turės 

pritvirtinti prie vairo starto pakete pateikiamus dalyvio numerius, kuriuose sumontuoti davikliai, 

pagal kuriuos bus matuojamas jų trasos įveikimo laikas ir tarpiniai laikai. 



6.2. Visiems dalyviams starto laikas yra bendras – t.y. kai vyr. teisėjas duoda leidimą startuoti. 

Finišo laikas fiksuojamas kertant starto-finišo arkos rezultatų registravimo kilimėlį. 

6.3. Finišas uždaromas praėjus 4 val. nuo pagrindinių varžybų starto ir rezultatai nebefiksuojami. 

6.4. Preliminarūs varžybų rezultatai varžybų metu skelbiami starto/finišo miestelyje bei internete 

http://rezultatai.mtb.lt. Po preliminarių rezultatų paskelbimo 3 paras dalyviai turi teisę informuoti 

apie aptiktus neatitikimus ir trūkumus rezultatuose el. paštu info[eta]mtb.lt. Po 3 parų skelbiami 

galutiniai nekeičiami rezultatai su bendrosios bei komandų įskaitos skaičiuoklėmis. 

7. Komandų įskaita 

7.1. Maratonų taurėje bus skaičiuojamos Top vyrų, Top moterų ir Maxi komandų įskaitos, kurių 

nugalėtojos komandos bus apdovanotos piniginiais ir rėmėjų įsteigtais vertingais prizais. 

7.1.1. Komanda, oficialiai užsiregistravusi ir susimokėjusi mokestį, įgyja teisę pasistatyti palapinę 

(max dydis 3x4 m.) ir 2 standartines renginių vėliavas šalia palapinės (ne toliau kaip 3 m nuo 

palapinės). Palapines ir vėliavas (maketą, vizualią išvaizdą) iki etapo registracijos internetu 

pabaigos privalu suderinti su organizatoriais. Palapinių statymo vietą nurodo organizatorius. 

7.1.2. Ne komandinių įskaitų dalyviai, norintys pasistatyti palapinę komandų zonoje, susimoka 

300,- € už visus 5 etapus arba 100,- € už vieną etapą mokestį. Mokestis sumokamas tiesiai į VšĮ 

klubas „Instinktas“ 12. skyriuje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. 

7.1.3. Palapinės statomos be teisės vykdyti prekybą ar kitą komercinę veiklą be organizatorių 

sutikimo. 

7.2. Top vyrų komandų įskaita 

7.2.1. Į Top vyrų komandas gali registruotis 10 dalyvių, važiuojančių pilną maratono distanciją. 

7.2.2. Sąrašas teikiamas sezono pradžioje iki pirmojo etapo išankstinės registracijos pabaigos ir 

sezono eigoje gali būti papildytas iki pilnos kvotos – 10 dalyvių. Išnaudojus pilną komandos kvotą, 

vėliau sąrašas negali būti koreguojamas. Į įskaitą kiekviename etape įtraukiami 3-jų geriausiai 

pasirodžiusių dalyvių taškai bendroje vyrų įskaitoje). 

7.2.3. TOP komandas atstovaujantys dalyviai viso maratonų taurės sezono metu privalo asmeninėje 

ir TOP įskaitos registracijoje nurodyti tą pačią komandą. Priešingu atveju organizatoriai pasilieka 

teisę anuliuoti šių dalyvių viso sezono TOP įskaitos rezultatus. 

7.2.4. Komandos, dalyvaujančios Top vyrų įskaitoje, moka papildomą registracijos mokestį – 250,- 

€, iš kurių bus formuojamas komandų įskaitos prizinis fondas. Mokestis sumokamas tiesiai į VšĮ 

klubas „Instinktas“ 12. skyriuje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. 

7.3. Top moterų komandų įskaita 

7.3.1. Į Top moterų komandas gali registruotis 5 dalyvės, važiuojančios pilną maratono distanciją. 

7.3.2. Sąrašas teikiamas sezono pradžioje iki pirmojo etapo išankstinės registracijos pabaigos ir 

sezono eigoje gali būti papildytas iki pilnos kvotos – 5 dalyvių. Išnaudojus pilną komandos kvotą, 

http://rezultatai.mtb.lt/


vėliau sąrašas negali būti koreguojamas. Į įskaitą kiekviename etape įtraukiami 2-jų geriausiai 

pasirodžiusių dalyvių taškai bendroje moterų įskaitoje). 

7.3.3. TOP komandas atstovaujančios dalyvės viso maratonų taurės sezono metu privalo asmeninėje 

ir TOP įskaitos registracijoje nurodyti tą pačią komandą. Priešingu atveju organizatoriai pasilieka 

teisę anuliuoti šių dalyvių viso sezono TOP įskaitos rezultatus. 

7.3.4. Komandos, dalyvaujančios Top moterų įskaitoje, moka papildomą registracijos mokestį – 

150,- €, iš kurių bus formuojamas komandų įskaitos prizinis fondas. Mokestis sumokamas tiesiai į 

VšĮ klubas „Instinktas“ 12. skyriuje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. 

7.4. Maxi komandų įskaita 

7.4.1. Į Maxi komandas gali registruotis neribotas dalyvių skaičius, nepriklausomai nuo maratono 

distancijos. Į komandos įskaitą kiekviename etape įtraukiamas bendras visų komandos narių 

įveiktas atstumas kilometrais. 

7.4.2. Komandos sudėtis gali būti papildoma ar keičiama prieš kiekvieną maratono etapą, 

informuojant organizatorius iki išankstinės registracijos į etapą pabaigos. 

7.4.3. MAXI komandas atstovaujantys dalyviai viso maratonų taurės sezono metu privalo 

asmeninėje ir MAXI įskaitos registracijoje nurodyti tą pačią komandą. Priešingu atveju 

organizatoriai pasilieka teisę anuliuoti šių dalyvių viso sezono MAXI įskaitos rezultatus. 

7.4.4. Komandos, dalyvaujančios Maxi įskaitoje, moka papildomą registracijos mokestį – 250,- €, iš 

kurių bus formuojamas komandinių įskaitų prizinis fondas. Mokestis sumokamas tiesiai į VšĮ 

klubas „Instinktas“ 12. skyriuje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. 

7.5. Bendra 

7.5.1. Komandos registraciją atlieka komandos paskirtas komandos vadovas, užpildydamas 

elektroninę formą svetainėje www.mtb.lt iki kiekvieno etapo išankstinės registracijos pabaigos (Top 

įskaitai – priimama tik iki pirmo maratonų etapo išankstinės registracijos internetu pabaigos). 

7.5.2. Top komandos dalyviai gali būti ir Maxi komandos dalyviais. 

7.5.3. Dalyvių patogumui organizatoriai kiekviename etape pažymi automobilių stovėjimo zoną. Ji 

yra skirta tik transporto priemonių parkavimui, bet kokia kita veikla iš anksto nesuderinta su 

organizatoriais yra neleidžiama. 

7.5.4. Kiekvienas dalyvis/(-ė) sutinka, kad nuotraukos bei filmuotą medžiagą iš renginio su juo/ja 

Organizatorius gali naudoti renginio viešinimo tikslais be atskiro sutikimo. Kitus Nuostatuose 

nepaminėtus klausimus sprendžia Organizatorius. 

8. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas 

8.1. Pirmi 3 vyrai įveikę pilną maratono distanciją (3 ratus) ir pirmos 3 moterys, įveikusios 2 ratus, 

kiekviename etape bus papildomai apdovanojami piniginiais prizais: 1 vieta – 150 €, 2 vieta – 100 

€, 3 vieta – 50 €. Jei kategorijoje startuoja mažiau nei 20 dalyvių, piniginiai prizai gali būti 

nustatomi organizatorių nuožiūra. 



8.2. Absoliutūs maratono (sporto grupės, visų etapų) nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti 

piniginiais prizais, taurėmis ir kitais vertingais prizais. 

8.3. Galutiniai maratono nugalėtojai paskelbiami ir prizai įteikiami susumavus 4-ių maratono etapų, 

kuriuose dalyvis pasirodė geriausiai, t.y. gavo daugiausia taškų iš visų 5 etapų, kuriuose dalyvavo. 

Rezultatai bus sumuojami pagal taškų sistemą. Taškai kiekvienam etapui bus paskaičiuojami pagal 

tokią formulę: nugalėtojas gauna 1000 taškų, kitų vietų: nugalėtojo laikas padalinta iš įveikto laiko, 

padauginta iš 1000. 

8.4. Top vyrų komandų įskaitos rezultatai bus suskaičiuoti susumavus 5 maratono etapų bendrus 

taškus: sumuojami kiekviename etape geriausių 3 iš 5 komandos narių surinkti taškai. Top moterų 

komandų įskaitos rezultatai bus suskaičiuoti susumavus 5 maratono etapų bendrus taškus: 

sumuojami kiekviename etape geriausių 2 iš 3 komandos narių surinkti taškai. Komandų įskaita 

skaičiuojama tik jeigu užsiregistruoja 5 arba daugiau komandų. Jeigu įskaitoje nesusirenka 5 

komandų, registracijos mokestis grąžinamas komandų atsakingiems asmenims. 

8.5. Maxi komandinės įskaitos rezultatai bus suskaičiuoti susumavus visų komandos narių visuose 

maratono etapuose nuvažiuotus kilometrus (atsižvelgiant ar tai pusė maratono, ar visa maratono 

distancija). 

8.6. Visi dalyviai, sėkmingai įveikę maratono trasą, gali užsisakyti atminimo diplomus su įrašu apie 

trasos įveikimo laiką ir vietą grupėje. Nugalėtojai ir prizininkai visose amžiaus grupėse 

apdovanojami prizais ir dovanomis tik įveikę pilną maratono trasą, taip pat vaikai ir jaunimas iki 16 

metų amžiaus. 

8.7. Amžiaus grupė, kurioje mažiau kaip 5 dalyviai, prijungiama prie aukštesnės grupės. 

9. Papildomos paslaugos 

9.1. Maratono trasoje dalyviai bus nemokamai aprūpinti gaivinančiais ir energetiniais gėrimais ir 

lengvais užkandžiais. 

9.2. Starto/finišo vietoje ir tarpiniame finiše veiks dviračių techninės pagalbos serviso tarnyba. 

9.3. Tarpiniame finiše bus fiksuojamas trasos įveikimo laikas. 

10. Pretenzijos 

10.1. Pretenzijos dėl registracijos, nuostatų taisyklių pažeidimų gali būti pateiktos tik raštu 

sekretoriatui varžybų centre. Pretenzijos priimamos po kiekvieno etapo ne vėliau nei praėjus 30 min 

po paskutinio dalyvio finišo. Teikiant pretenziją turi būti sumokėtas 50,- € užstatas, kuris 

negrąžinamas, jeigu pretenzija pripažįstama nepagrįsta. 

10.2. Pretenzijas nagrinėja Varžybų žiuri. 

11. Dėl varžybų informacijos 

11.1. Informacija pasiteiravimui dėl renginio organizavimo: 

tel. +370 65550908, el. paštas: info[eta]mtb.lt, VŠĮ klubas "Instinktas". 



12. Banko rekvizitai atsiskaitymui pavedimu 

Gavėjas - VšĮ klubas „Instinktas“ 

Įmonės kodas - 300154453 

AB “Swedbank” 

b/k 73000 

einamoji sąskaita Nr. LT427300010116022940 

mokėjimo paskirtis – komandos palapinės mokestis arba komandos (komandos pavadinimas) 

registracijos mokestis. 

 


