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JAUNŲJŲ DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ „SAUGUS RATAS“ NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE VARŽYBAS, DALYVIUS, TIKSLĄ IR VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS 

 

 Jaunųjų dviračių vairuotojų varžybos „Saugus ratas“ (toliau – Varžybos) yra Lietuvos mokinių 

konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ sudėtinė dalis. Varžybos organizuojamas įtraukiant visus 

11–14 metų amžiaus mokinius (toliau – Dalyviai). 

 Varžybų tikslas yra atkreipti visuomenės dėmesį į eismo saugumo svarbą, ugdyti mokinių saugaus 

važiavimo dviračiu įgūdžius, mažinti eismo įvykių, kuriuose nukenčia dviračių vairuotojai, skaičių, 

išaiškinti mokyklų komandas ir mokinius, geriausiai mokančius Kelių eismo taisykles bei turinčius 

tvirčiausius dviračio vairavimo įgūdžius. 

 Varžybas organizuoja akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, vykdo UAB 

„coagency“ (toliau – Vykdytojas), į pagalbą pasitelkdami savivaldybių administracijos švietimo 

padalinius, apskričių vyriausiuosius policijos komisariatus, socialinius partnerius. Metodinę medžiagą, 

užduotis ir vertinimo sistemą parengia Varžybų Vykdytojas. Užduotims parengti naudojama medžiaga, 

esanti šiuose nuostatuose bei kita informacija, susijusi su saugiu eismu. 

 

II SKYRIUS 

VARŽYBŲ ETAPAI, REGISTRACIJA IR EIGA 

1. Varžybų eiga:         

1.1.  registracija į Varžybas – 2023 m. vasario 20 d. – kovo 3 d., 

1.2. I etapas nuotoliniu būdu – 2023 m. kovo 20–31 d., 

1.3. II etapas nuotoliniu būdu – 2023 m. balandžio 3–7 d.., 

1.4. III etapas gyvai – 2023 m. gegužės 3 d. Vilkaviškio rajone ir gegužės 9 d. Panevėžio rajone. 

1.5. IV etapas (finalas) gyvai – 2023 m. birželio 1 d. Kauno mieste. 

2. 2023 m. vasario 20 d. – kovo 3 d. Varžybų internetiniame puslapyje 

https://www.saugusmokinys.lt/saugus-ratas vyksta mokyklų, kuriose mokosi 11–14 m. amžiaus 

moksleiviai, registracija į Varžybas. 

2.1. Varžybų Vykdytojas, į pagalbą pasitelkdamas savivaldybių administracijos švietimo padalinius, 

2023 m. vasario 20 d. el. paštu išsiunčia visoms mokykloms,  kuriose mokosi 11–14 m. amžiaus 

moksleiviai pranešimą, kuris informuoja apie prasidėjusią registraciją į Varžybas. 

2.2.  Informaciniame pranešime bus pateikta informacija apie Varžybų eigą bei nuoroda į Registracijos 

formą, 

2.2.1. Registracijos forma skirta mokyklų registracijai, t. y. užsiregistruoja mokyklos, o dalyvauja 

mokiniai, kurie atitinka reikalavimus pagal amžių, 

2.2.2. Registracijos formoje reikės nurodyti – miestą, mokyklos pavadinimą, mokyklos vadovo paskirto 
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asmens (toliau – Atsakingas asmuo), vardą, pavardę, el. paštą, kontaktinį tel. numerį. 

Svarbu! Atsakingo asmens el. paštu bus siunčiama visa svarbi informacija, susijusi su Varžybomis. 

2.3. Atsakingo asmens pareigos: 

2.3.1.  organizuoti Varžybų I–II etapus mokykloje; 

2.3.2.  užtikrinti sklandų mokinių dalyvavimą Varžybose. 

2.4. Varžybų metu Dalyviai gali dalyvauti: 

− komandinėje įskaitoje, 

− asmeninėje įskaitoje. 

Svarbu! Pasibaigus Varžybų I etapui, Dalyvis turi pasirinkti ir informuoti Atsakingą asmenį, kurioje 

įskaitoje jis nori dalyvauti, t. y. komandinėje įskaitoje ar asmeninėje įskaitoje. Dalyvis gali dalyvauti tik 

komandinėje arba tik asmeninėje įskaitoje. Kituose Varžybų etapuose pakeisti įskaitos būdo galimybės 

nebus. 

2.5. Mokyklos, norinčios dalyvauti Varžybose, turi užpildyti Registracijos formą iki 2023 m. vasario 

28 d. 

2.6. Iki 2023 vasario 28 d. 23.59 val. užpildyta Registracijos forma Varžybų tinklalapyje patvirtina 

mokyklos dalyvavimą Varžybų I etape. 

 

I ETAPO EIGA 

1. Varžybų I etapas 2023 m. kovo 20–31 d. vyksta nuotoliniu būdu – https://www.saugusmokinys.lt/ 

tinklalapyje. 

1.2 2023 m. kovo 19 d., t. y. dieną prieš Varžybas, mokyklos Atsakingas asmuo, kuris užpildė 

mokyklos Registracijos formą dalyvauti Varžybose, gaus el. paštu, kurį nurodė formoje, pranešimą, 

informuojantį apie Varžybų I etapo pradžią. 

1.1 I etapo metu, t. y. 2023 m. kovo 20–31 d., Varžybose dalyvaujančios mokyklos galės savarankiškai 

pasirinkti patogią dieną užduotims spręsti. 

1.2 I etapas vyksta 12 dienų, t. y. nuo 2023 m. kovo 20 d. 8 val. iki kovo 31 d. 23.59 val. Varžybų 

užduotys – testas, bus pateiktas elektroniniu būdu https://www.saugusmokinys.lt/saugus–ratas 

tinklalapyje. 

Svarbu! Norint užtikrinti sklandžią Varžybų eigą bei tikslų rezultatų fiksavimą, rekomenduojame 

Atsakingiems asmenims koordinuoti užduočių sprendimą. 

1.3.1 Prieš pradedant spręsti Varžybų užduotis, Dalyviui reikės nurodyti vardą, pavardę, klasę, mokyklą 

ir miestą. 

1.3.2 Varžybų užduotis Dalyviui bus galima spęsti tik vieną kartą, sprendimo laikas neribojamas. 

1.3.3 Dalyviui grįžti atgal prie ankstesnio klausimo galimybės nebus. 

1.3.4 Vieno klausimo vertė 1 taškas, maksimali taškų suma 10 taškų. 

1.3.5 Klausimuose, kuriuose yra keli teisingi atsakymo variantai, reikia pasirinkti visus teisingus 

variantus norint gauti 1 tašką už pateiktą klausimą. Prie klausimo bus nurodyta, kad reikia pasirinkti tam 
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tikrą skaičių teisingų atsakymo variantų. 

Pvz.: jeigu pateiktas klausimas reikalauja pasirinkti 2 teisingus atsakymus, Dalyvis pasirenka 2 teisingus 

iš 4 pateiktų variantų, jis gauna 1 tašką. Jei nors vienas iš pasirinktų Dalyvio atsakymų yra neteisingas, 

Dalyvis gauna 0.5 taško už pateiktą klausimą. 

1.3.6 Dalyviui atlikus paskutinę Varžybų užduotį ir paspaudus „Baigti testą“, Dalyviui bus parodomi 

surinkti taškai bei sprendimo laikas. Apie pasiektą rezultatą Dalyvis privalo informuoti Atsakingą asmenį. 

1.3.7 Svarbu! Pasibaigus Varžybų I etapui, Dalyvis turės pasirinkti ir informuoti Atsakingą asmenį, 

kurioje įskaitoje jis nori dalyvauti, t. y. komandinėje įskaitoje ar asmeninėje įskaitoje. Dalyvis gali 

dalyvauti tik komandinėje arba tik asmeninėje įskaitoje. Kituose Varžybų etapuose pakeisti įskaitos būdo 

galimybės nebus. 

1.4 Jei vienoje klasėje Dalyviai surenka vienodą taškų skaičių, tuomet aukštesnę vietą užima tas 

Dalyvis, kuris greičiau atliko testą. 

1.5 Atsakingas asmuo iš geriausius rezultatus pasiekusių Dalyvių sudaro vieną bendrą mokyklos 

komandą užpildydamas Protokolą (1 ppriedas). Kitiems Dalyviams suteikiama galimybė dalyvauti ir 

asmeninėje įskaitoje. 

1.6 Dalyvius registruoja tame pačiame Protokole (1 ppriedas) Atsakingas asmuo. Jei asmeninėje 

įskaitoje norinčių dalyvauti moksleivių yra keturi ir daugiau, rekomenduojama sudaryti antrą mokyklos 

komandą. 

1.7 Mokyklos komandą sudaro geriausius rezultatus mokykloje pasiekę keturi Dalyviai (11–14 metų 

vaikai) ir Atsakingas asmuo, kuris užtikrina mokinių dalyvavimą kituose etapuose. 

1.8 Atlikus I etapo Varžybų užduotis, Atsakingas asmuo Protokolą su sudarytos mokyklos komandos 

Dalyvių rezultatais ir asmeninėje įskaitoje norinčiais dalyvauti mokiniais ir jų rezultatais, atsiunčia 

Varžybų Vykdytojams el. paštu konkursas@saugusmokinys.lt  

1.9 Protokolo pateikimas iki 2023 m. balandžio 5 d. 23.59 val., patvirtina mokyklos dalyvavimą II 

etape. 

 

II ETAPO EIGA 

2. Varžybų II etapas 2023 m. balandžio 5–21 d. vyksta nuotoliniu būdu. 

2.1.  2023 m. balandžio 3 d. Varžybų Vykdytojas el. paštu atsiunčia Atsakingam asmeniui, kuris 

pateikė Protokolą su dalyvių rezultatais iki balandžio 7 d. 23.59 val., laišką su II etapo užduotimis. 

2.2.  II etapo užduotis sudaro: 

− teorinė užduotis („Žodžių paieška“) 

− praktinė užduotis („Vaizdo siužeto užduotis“). 

2.3.  Asmeninėje įskaitoje dalyvaujantys Dalyviai užduotis atlieka individualiai. 

2.4.  Atsakingas asmuo, atliktas II etapo užduotis iki 2023 m. balandžio 26 d. 23.59 val. atsiunčia el. 

paštu konkursas@saugusmokinys.lt.Varžybų Vykdytojams.  

mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
mailto:konkursas@saugusmokinys.lt


2.5.  Į III etapą patenka geriausius rezultatus pasiekusių 20 mokyklų komandų ir 20 asmeninėje įskaitoje 

norinčių dalyvauti Dalyvių. 

2.6.  Mokyklų komandos ir asmeninėje įskaitoje norintys dalyvauti Dalyviai, paskirstomi po 10 į 

kiekvieną sritį. 

2.7.  Geriausiai pasirodžiusios komandos ir Dalyviai bus renkami atsižvelgiant į II etapo atliktas užduotis 

– teorinės užduoties „Žodžių paieška“ taškų skaičių ir praktinės užduoties „Vaizdo siužeto užduotis“ 

atlikimo laiką. 

2.8.  Vykdytojas, pasibaigus II etapui, per tris darbo dienas, susisiekia el. paštu su patekusiais į III 

etapą. 

2.9.  Atsakingo asmens pareigos prieš prasidedant III etapui: 

2.9.1. Atsakingas asmuo ne vėliau kaip prieš 3 dienas privalo patvirtinti apie dalyvavimą III etape ir 

informuoti apie tai el. paštu konkursas@saugusmokinys.lt. 

2.9.2. Atsakingam asmeniui nepateikus informacijos apie Dalyvių atvykimą ir dalyvavimą III etape, bus 

kviečiamos atvykti į III etapą komandos ir individualiai dalyvaujantys Dalyviai, užėmę žemesnes vietas. 

2.10. Atsakingas asmuo apie pasikeitimus komandoje privalo informuoti Varžybų Vykdytojus el. paštu 

konkursas@saugusmokinys.lt. arba telefonu +370 677 87 191: 

− komandos sudėtį esant nenumatytoms aplinkybėms, pvz., susirgus Dalyviui ar dėl kitos 

priežasties, galima keisti ne daugiau kaip 50 procentų. 

− asmeninėje įskaitoje norintį dalyvauti Dalyvį esant nenumatytoms aplinkybėms, pvz., susirgus ar 

dėl kitos priežasties, galima pakeisti kitu Dalyviu. 

 

III ETAPO EIGA 

3. Varžybų III etapas vyksta gyvai – gegužės 3 d. Vilkaviškio rajone ir  gegužės 9 d. – Panevėžio 

rajone. 

3.1. III etape dalyvauja 20 mokyklų komandų ir po 20 individualiai dalyvaujančių Dalyvių, kurie 

geriausiai bei greičiausiai atliko II etapo užduotis ir pateikė užduočių dokumentą Varžybų 

Vykdytojams el. paštu konkursas@saugusmokinys.lt iki 2023 m. balandžio 26 d. 23.59 val. 

3.2.  Dalyviai į III etapo varžybas atvyksta turėdami savo: dviračius, saugos šalmus, dviračio vairuotojo 

pažymėjimus arba asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Dalyviams, dalyvaujant viešajame 

eisme, privaloma vilkėti ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. Pageidautina, kad 

komanda turėtų vienodą aprangą. 

3.3. III etapą organizuoja Varžybų Vykdytojas ir Varžybų socialiniai partneriai (toliau – Regioninio 

etapo organizatoriai) iš Panevėžio rajono (toliau – 1 sritis) ir Vilkaviškio rajono (toliau – 2 sritis) (2 
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ppriedas). 

3.4. Varžybų III etapą sudaro (3–3.1 priedai): 

− teorinė rungtis („KET klausimynas“), 

− praktinė užduotis („Važiavimas trasa“). 

3.5.  Asmeninėje įskaitoje dalyvaujantys Dalyviai užduotis atlieka individualiai. 

3.6.  Rekvizitais, reikalingais atlikti Varžybų užduotis, pasirūpina Regioninio etapo organizatoriai. 

3.7.  Už Varžybų III etapo dalyvių galutinių rezultatų fiksavimą yra atsakingi Regioninio etapo 

organizatoriai. 

3.8.  Įvykus Varžybų III etapui į IV etapą (finalą) kviečiamos: 

− penkios, geriausius rezultatus 1 srityje pasiekusios mokyklų komandos (užėmusios I–V) vietas) ir 

trys geriausius rezultatus pasiekę (užėmę I–III vietas) individualiai dalyvaujantys Dalyviai, 

− penkios, geriausius rezultatus 2 srityje pasiekusios mokyklų komandos (užėmusios I–V) vietas) ir 

trys geriausius rezultatus pasiekę (užėmę I–III vietas) individualiai dalyvaujantys Dalyviai. 

3.9.  Geriausius rezultatus pasiekusios komandos ir Dalyviai yra tie, kurie Varžybų III etapo metu 

surinko mažiausiai baudos taškų. 

3.10. Atsakingo asmens pareigos prieš prasidedant IV etapui: 

3.10.1. Atsakingas asmuo, ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas privalo patvirtinti apie dalyvavimą 

IV etape ir informuoti Vykdytoją apie tai el. paštu konkursas@saugusmokinys.lt. 

3.10.2. Atsakingam asmeniui nepateikus informacijos apie Dalyvių atvykimą ir dalyvavimą IV etape iki 

2023 m. gegužės 25 d. 23.59 d., bus kviečiamos atvykti į III etapą komandos ir individualiai dalyvaujantys 

Dalyviai, užėmę žemesnes vietas. 

3.11. Atsakingas asmuo apie pasikeitimus komandoje privalo informuoti Varžybų Vykdytojus el. paštu 

konkursas@saugusmokinys.lt. arba telefonu +370 677 87 191: 

− komandos sudėtį esant nenumatytoms aplinkybėms, pvz., susirgus Dalyviui ar dėl kitos 

priežasties, galima keisti ne daugiau kaip 50 procentų. 

− asmeninėje įskaitoje norintį dalyvauti Dalyvį esant nenumatytoms aplinkybėms, pvz., susirgus ar 

dėl kitos priežasties, galima pakeisti kitu Dalyviu. 

3.12.  Už vaikų saugumą III etapo metu atsako juos lydintysis asmuo. 

3.13. IV etapo metu bus daromos renginio bei jo dalyvių nuotraukos. Laikoma, kad dalyvaudami 

renginyje Dalyviai davė sutikimą nuotraukoms daryti (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 

straipsnio 1 dalies a punktas). 

3.14. Renginio metu ir jam pasibaigus, nuotraukos bus skelbiamos tinklalapyje 

mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
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https://www.saugusmokinys.lt/; „Saugome jaunas gyvybes keliuose“ Facebook ir Instagram 

(@saugusmokinys) paskyrose. 

 

IV ETAPO EIGA 

 

4. Varžybų IV etapas (finalas) 2023 m. birželio 1 d. vyksta gyvai Kauno Algio Žikevičiaus saugaus 

vaiko mokykloje (Kaunas, Ašigalio g. 23). 

4.1. IV etapą organizuoja Varžybų Vykdytojas į pagalbą pasitelkdamas socialinius partnerius (toliau – 

Varžybų etapo organizatoriai) ir apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. 

4.2. Varžybų IV etape dalyvauja 10 geriausius rezultatus pasiekusių mokyklų komandų ir 6 geriausius 

rezultatus asmeninėje įskaitoje pasiekę Dalyviai. 

4.3.  Dalyviai į IV etapo varžybas atvyksta turėdami savo: dviračius, saugos šalmus, dviračio vairuotojo 

pažymėjimus arba asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Dalyviams, dalyvaujant viešajame 

eisme, privaloma vilkėti ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. Pageidautina, kad 

komanda turėtų vienodą aprangą ar aksesuarus, kurie indikuotų komandos narius. 

4.4.  IV etapo metu Dalyviams bus parengiamos judrios, interaktyvios su Kelių eismo taisyklėmis 

susijusios užduotys. 

4.4.1.  Asmeninėje įskaitoje dalyvaujantys Dalyviai užduotis atlieka individualiai. 

4.5. Vienai iš IV etapo užduočių bus reikalingas mobilusis įrenginys (mobilusis telefonas) su interneto 

prieiga. Šiuo įrenginiu pasirūpina komandos vadovas. 

4.6.  Prieš prasidedant IV etapui, Varžybų etapo organizatoriai sudaro teisėjų komandą, paskiria 

vyriausiąjį teisėją. 

4.7.  Užduotis vertins teisėjų komanda. 

4.8.  Už vaikų saugumą IV etapo metu atsako juos lydintysis asmuo. 

4.9. IV etapo metu bus daromos renginio bei jo dalyvių nuotraukos. Laikoma, kad dalyvaudami 

renginyje Dalyviai davė sutikimą nuotraukų darymui nuotraukoms daryti (Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas). 

4.9.1. Renginio metu ir jam pasibaigus, nuotraukos bus skelbiamos tinklalapyje 

https://www.saugusmokinys.lt/; „Saugome jaunas gyvybes keliuose“ Facebook ir Instagram 

(@saugusmokinys) paskyrose. 

 

IV ETAPO (FINALO) UŽDUOTYS IR VERTINIMAS 

 

1. IV etapą sudaro šios užduotys: 

− teorinės rungtys: 

• „Kelių eismo taisyklės“ – 10 taškų (4 ppriedas); 

• „Kelio ženklų pora“ – 10 taškų (5 ppriedas); 
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− praktinės rungtys: 

• „Dviračio gedimų ir trūkumų nustatymas“ – 25 taškai (6 ppriedas); 

• „Važiavimas trasa“ – 60 taškų (7 ppriedas); 

• „Dviračio figūrinis vairavimas“ – 120 taškų (8–18 priedai). 

 

IV ETAPO (FINALO) REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS IR NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS 

 

1. Geriausius rezultatus pasiekusi mokyklos komanda bei individualioje įskaitoje geriausius 

rezultatus pasiekęs Dalyvis, skelbiami nugalėtojais. 

2. Geriausius rezultatus pasiekusios komandos ir Dalyviai yra tie, kurie Varžybų IV etapo metu 

surinko mažiausiai baudos taškų. 

3. Bendras maksimalus taškų skaičius finalo metu – 225 taškai. 

4. Jeigu rezultatai vienodi, pirmumą turi mokyklos komanda bei Dalyvis, surinkę daugiausiai taškų 

už šias rungtis: „Kelių eismo taisyklės“, toliau atsižvelgiama į „Dviračio figūrinio vairavimo“, „Dviračio 

dalys ir klausimai“, „Kelių ženklų pora“ rungčių rezultatus. 

5. Už galutinį taškų skaičiavimą atsakingi Varžybų Vykdytojas kartu su Varžybų etapo 

organizatoriais. 

6. Komandos vadovui draudžiama bandyti padėti komandos Dalyviams, paveikti teisėjų ir 

organizacinio komiteto darbą. 

7. Apeliaciją komandos vadovas pateikia vyriausiajam teisėjui raštu ne vėliau kaip per 30 minučių 

po rungties. 

 

III SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

 

1. Visi dalyvaujantys Varžybose mokiniai bei komandų vadovai apdovanojami Varžybų Vykdytojų 

dovanomis. 

2. I ir II etapuose dalyvavę, tačiau į kitus etapus nepatekę ar neišreiškę noro dalyvauti kituose 

etapuose, už dalyvavimą bus apdovanojami atminimo dovanėlėmis. 

3. III etape I–III vietas užėmusios komandos ir asmeninėje įskaitoje dalyvavę Dalyviai, kartu su 

mokytojais, apdovanojami komandiniais prizais. IV ir V vietas užėmusios komandos ir Dalyviai 

apdovanojami prizais ir padėkos raštais už dalyvavimą. 

4. IV etape (finale) I–III vietas užėmusios komandos ir asmeninėje įskaitoje dalyvavę Dalyviai, kartu 

su mokytojais, apdovanojami komandiniais bei asmeniniais prizais, medaliais ir padėkos raštais. Prizais 

ir padėkos raštais apdovanojami ir kiti finalo dalyviai bei mokytojai. 



IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Varžybų nuostatai ir kita informacija skelbiama tinklalapyje https://www.saugusmokinys.lt/; 

„Saugome jaunas gyvybes keliuose“ Facebook ir Instagram (@saugusmokinys) paskyrose. 

2. Pasiteirauti dėl Varžybų galima el. paštu – konkursas@saugusmokinys.lt. Skubiais klausimais 

kreiptis telefonu +370 677 87 191. 

 

 

 

SUDERINTA 

Lietuvos kelių policijos tarnybos 

viršininkas 

 

         Vytautas Grašys 

2023 m. vasario     d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių 

direkcija 

 

Vardas, Pavardė 

Data 

http://www.saugusmokinys.lt/
mailto:konkursas@saugusmokinys.lt


 
 

 

1 ppriedas 

 

JAUNŲJŲ DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ „SAUGUS RATAS 

 

I ETAPO REZULTATŲ FIKSAVIMO 

 

PROTOKOLAS 

 

 

....................................................................................................................... 

(mokyklos pavadinimas) 

 

 

2023 m. d. 

(data) 

 

Keturi, geriausius rezultatus pasiekę Dalyviai: 

Eil. 

Nr. 
Mokinio vardas, pavardė 

Gimimo 

metai 

Surinktų taškų 

skaičius 
Laikas 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Dalyvaujantieji individualiai (skaičius neribojamas): 

Eil. 

Nr. 
Mokinio vardas, pavardė 

Gimimo 

metai 

Surinktų taškų 

skaičius 
Laikas 

     

     

 

TVIRTINU 

Mokyklos vadovas 

 

 

    

Vardas Pavardė, parašas 

Atsakingas asmuo 

 

 

     

Vardas Pavardė, parašas 

 

 

Duomenų valdytojas: UAB „coagency“ 

Juridinio asmens kodas: 300078393 

El. paštas: konkursas@saugusmokinys.lt 

 

mailto:konkursas@saugusmokinys.lt


 

2 ppriedas 

JAUNŲJŲ DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ „SAUGUS RATAS“ 

III ETAPAS 

Regioninio etapo organizatoriai 

 

Regioninio etapo vieta 

 

Vilkaviškio rajonas 

Regioninio etapo vieta 

 

Panevėžio rajonas 

1 Alytaus miestas 

2 Alytaus rajonas 

3 Birštono savivaldybė 

4 Druskininkų savivaldybė 

5 Elektrėnų savivaldybė 

6 Jonavos rajonas 

7 Jurbarko rajonas 

8 Kaišiadorių rajonas 

9 Kalvarijos savivaldybė 

10 Kauno miestas 

11 Kauno rajonas 

12 Kazlų Rūdos savivaldybė 

13 Klaipėdos miestas 

14 Klaipėdos rajonas 

15 Kretingos rajonas 

16 Lazdijų rajonas 

17 Marijampolės savivaldybė 

18 Neringos miestas 

19 Pagėgių savivaldybė 

20 Palangos miestas 

21 Plungės rajonas 

22 Prienų rajonas 

23 Raseinių rajonas 

24 Rietavo savivaldybė 

25 Šakių rajonas 

26 Šalčininkų rajonas 

27 Šilalės rajonas 

28 Šilutės rajonas 

29 Tauragės rajonas 

30 Varėnos rajonas 

31 Vilkaviškio rajonas 

1 Akmenės rajonas 

2 Anykščių rajonas 

3 Biržų rajonas 

4 Ignalinos rajonas 

5 Joniškio rajonas 

6 Kauno miestas 

7 Kauno rajonas 

8 Kėdainių rajonas 

9 Kelmės rajonas 

10 Kupiškio rajonas 

11 Mažeikių rajonas 

12 Molėtų rajonas 

13 Pakruojo rajonas 

14 Panevėžio miestas 

15 Panevėžio rajonas 

16 Pasvalio rajonas 

17 Radviliškio rajonas 

18 Rokiškio rajonas 

19 Skuodo rajonas 

20 Šalčininkų rajonas 

21 Šiaulių miestas 

22 Šiaulių rajonas 

23 Širvintų rajonas 

24 Švenčionių rajonas 

25 Telšių rajonas 

26 Trakų rajonas 

27 Ukmergės rajonas 

28 Utenos rajonas 

29 Vilniaus miestas 

30 Vilniaus rajonas 

31 Visagino miestas 

32 Zarasų rajonas 



 

3 ppriedas 

JAUNŲJŲ DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ „SAUGUS RATAS“ 

 

III ETAPO UŽDUOTYS 

 

Dalyvių dviračio techninės būklės tikrinimas prieš atliekant užduotis 

1. Dviračio techninė būklė turi atitikti Kelių eismo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 

2. Ant techniškai tvarkingų dviračių užklijuojami lipdukai. 

3. Dalyviui važiuoti trasa techniškai netvarkingu dviračiu neleidžiama. 

 

„KET klausimynas“ 

 

1. Dalyviai traukia 4 klausimus, į kuriuos reikės atsakyti raštu. 

1.1 Už kiekvieną teisingą atsakymą skiriami 5 taškai. 

1.2  Už kiekvieną neteisingą atsakymą skiriamas 1 baudos taškas. 

1.3  Didžiausias taškų skaičius – 20 taškų. 

1.4  Asmeninėje įskaitoje dalyvaujantis Dalyvis klausimus sprendžia individualiai. 

1.5 Užduotims parengti naudojama medžiaga, esanti šiuose nuostatuose bei kita informacija, susijusi 

su saugiu eismu. 

 

„VAŽIAVIMAS TRASA“ 

 

2. Dalyviai važiuoja trasa, kurioje išdėstyti kelio ženklai, nubrėžtos ženklinimo linijos, o eismą 

reguliuoja šviesoforas arba kelių eismo reguliuotojas. 

2.1.  Kelio ženklai, ženklinimo linijos, šviesoforai gali būti mažesnių matmenų negu nustatyta, o 

atstumai tarp jų ir išdėstymas trasoje gali neatitikti standarto. 

2.2.  Teisingi dviračio vairuotojo veiksmai aprašyti 3.1 priede. 

2.3.  Už kiekvieną pažeidimą skiriami 2 baudos taškai. 

2.4.  Trasą įveikus be klaidų skiriama 60 taškų. 

2.5.  Asmeninėje įskaitoje dalyvaujantis Dalyvis atlieka užduotį individualiai. 

2.6.  Regioninio etapo organizatorių sprendimu vienu metu trasa gali važiuoti keli dalyviai.



 

3.1 ppriedas 

„VAŽIAVIMAS TRASA“ 

DVIRAČIO VAIRUOTOJO VEIKSMAI 

 

1 situacija: Važiavimo pradžia 

Eil. 

Nr. 

Dviračio vairuotojo veiksmai 

1  Nevažiuoja, sėdi ant dviračio, dešinė koja padėta ant šaligatvio, rankos padėtos ant vairo. 

2  Nevažiuoja, per kairį petį pažiūri atgal. 

3  Nevažiuoja, rodo posūkio į kairę signalą ir per kairį petį pažiūri atgal. 

4  Pradeda važiuoti tiesiai. 

 

2 situacija: Posūkis į kairę 

Eil. 

Nr. 

Dviračio vairuotojo veiksmai 

1  Važiuoja tiesiai. 

2  Važiuoja tiesiai ir per kairį petį pažiūri atgal. 

3  Važiuoja tiesiai, rodo posūkio į kairę signalą ir per kairį petį dar kartą pažiūri atgal. 

4  Rikiuojasi į kelio vidurį. 

5  Važiuoja tiesiai, rodo posūkio į kairę signalą. 

6  Važiuoja tiesiai ir apsidairo: pažiūri į dešinę, tiesiai ir į kairę. 

7  Atlieka posūkį į kairę, jo rankos padėtos ant vairo. Jei reikia, praleidžia pėsčiuosius. 

 

3 situacija: Posūkis į dešinę 

Eil. 

Nr. 

Dviračio vairuotojo veiksmai 

1  Važiuoja tiesiai. 

2  Važiuoja tiesiai ir per kairį petį pažiūri atgal. 

3  Važiuoja tiesiai, rodo posūkio į dešinę signalą. 

4  Važiuoja tiesiai ir apsidairo: pažiūri į kairę, tiesiai ir į dešinę. 

5  Atlieka posūkį į dešinę, o rankos padėtos ant vairo. Jei reikia, praleidžia pėsčiuosius. 

 

4 situacija: Kliūties apvažiavimas 

Eil. 

Nr. 

Dviračio vairuotojo veiksmai 

1  Važiuoja tiesiai. 

2  Važiuoja tiesiai ir per kairį petį pažiūri atgal. 

3  Važiuoja tiesiai, rodo posūkio į kairę signalą. 

4  Važiuoja tiesiai ir per kairį petį dar kartą pažiūri atgal. 

5  Apvažiuoja kliūtį. 

6  Važiuoja tiesiai ir žiūri į kliūties pabaigą (į dešinę pusę). 

7  Važiuoja tiesiai, rodo posūkio į dešinę signalą. 

8  Važiuoja link važiuojamosios kelio dalies dešiniojo dešiniosios juostos krašto. 

9  Važiuoja tiesiai. 

 

5 situacija: Sustojimas 

Eil. 

Nr. 

Dviračio vairuotojo veiksmai 

1  Važiuoja tiesiai. 

2  Važiuoja tiesiai ir per kairį petį pažiūri atgal. 

3  Važiuoja ir rodo stabdymo signalą, sustoja (abiem rankomis laiko vairą), nulipa nuo dviračio 

į dešinę pusę. 



 

4 ppriedas 

JAUNŲJŲ DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ „SAUGUS RATAS“ 

 

IV ETAPO (FINALO) UŽDUOTYS 

 

Dalyvių dviračio techninės būklės tikrinimas prieš atliekant užduotis 

1.  Dviračio techninė būklė turi atitikti Kelių eismo taisyklėse nustatytus reikalavimus. 

2. Ant techniškai tvarkingų dviračių užklijuojami lipdukai. 

3. Dalyviui važiuoti trasa techniškai netvarkingu dviračiu neleidžiama. 

 

TEORINĖ UŽDUOTIS: „KELIŲ EISMO TAISYKLĖS“ 

 

1. Dalyviams reikės atsakyti į 10 klausimų, susijusių su Kelių eismo taisyklėmis. 

2. Šiai užduočiai bus reikalingas 1 mobilusis įrenginys su interneto prieiga. 

3. Užduotims parengti naudojama medžiaga, esanti šiuose nuostatuose bei kita informacija, susijusi 

su saugiu eismu. 

4. Vertinimas: 

− bendras maksimalus taškų skaičius – 10. 

− už klaidingai atsakytą klausimą skiriamas 1 baudos taškas. 

− už klaidingai atsakytus visus klausimus skiriamas 1 taškas (vertinamos komandos pastangos), 

− už nedalyvavimą užduotyje ar jos praleidimą skiriama 0 taškų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 ppriedas 

TEORINĖ UŽDUOTIS: „KELIO ŽENKLŲ PORA“ 

 

1. Šiai užduočiai įvykdyti gali būti išrinktas vienas komandos narys arba gali dalyvauti visa 

komanda. 

1.1.  Dalyviams reikės kuo greičiau atversti, sudėlioti 5 kelio ženklus ir juos įvardinti. 

1.2.  Kelio ženklus būtina įvardinti pilnai nurodant ženklo kategoriją ir jo pavadinimą. 

1.2.1. Kelio ženklai bus pateikiami iš šių kategorijų: 

− įspėjamieji kelio ženklai, 

− pirmumo kelio ženklai, 

− draudžiamieji kelio ženklai, 

− nukreipiamieji kelio ženklai, 

− nurodomieji kelio ženklai, 

− informaciniai kelio ženklai, 

− paslaugų kelio ženklai. 

1.3.  Dalyviams pradėjus užduotį bus skaičiuojamas laikas. 

2. Užduotims parengti naudojama medžiaga, esanti šiuose nuostatuose bei kita informacija, susijusi 

su saugiu eismu. 

3. Vertinimas: 

− už teisingai įvardintą ženklą skiriami 2 taškai. Teisingai įvardintu kelio ženklu laikoma, kuomet 

yra teisingai nurodoma kelio ženklo kategorija ir pavadinimas, 

− nurodžius klaidingai kategoriją arba pavadinimą, skiriamas 1 baudas taškas, 

− nurodžius klaidingai kategoriją ir pavadinimą, skiriami 2 baudos taškai, 

− teisingai įvardinus visus ženklus gaunamas maksimalus taškų skaičius – 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 ppriedas 

PRAKTINĖ UŽDUOTIS: „DVIRAČIO GEDIMŲ IR TRŪKUMŲ NUSTATYMAS“ 

 

1. Varžybų Dalyviai per 2 minutes turi nustatyti dviračio trūkumus ar gedimus ir pažymėti lape. 

1.1. Dviračio trūkumų ar gedimų gali būti ne daugiau kaip 5. 

1.2. Už kiekvieną surastą trūkumą ar gedimą dalyviui skiriami 5 taškai. 

2. Bendras maksimalus taškų skaičius – 25. 

3. Praleidus trūkumą ar nurodžius neteisingai, skiriamas 1 baudos taškas. 

 

      Vardas, pavardė ..................................................... 

  Nr.  ....................... 

     Pažymėk dviračio trūkumus ar gedimus varnele 

 Dešinys pedalas 

 Kairys pedalas 

 Grandinė 

 Dešinioji stabdžio rankena 

 Kairioji stabdžio rankena 

 Priekinių stabdžių kaladėlės 

 Galinių stabdžių kaladėlės 

 Priekinių stabdžių trosas 

 Galinių stabdžių trosas 

 Balnelis 

 Skambutis 

 Priekinis žibintas 

 Galinis žibintas 

 Atšvaitai priekinio rato stipinuose 

 Atšvaitai galinio rato stipinuose 

 Priekinio rato ašies varžtai 

 Galinio rato ašies varžtai 

 Priekinė padanga 

 Galinė padanga 

  

 

      Vardas, pavardė ..................................................... 

  Nr.  ....................... 

     Pažymėk dviračio trūkumus ar gedimus varnele 

 Dešinys pedalas 

 Kairys pedalas 

 Grandinė 

 Dešinioji stabdžio rankena 

 Kairioji stabdžio rankena 

 Priekinių stabdžių kaladėlės 

 Galinių stabdžių kaladėlės 

 Priekinių stabdžių trosas 

 Galinių stabdžių trosas 

 Balnelis 

 Skambutis 

 Priekinis žibintas 

 Galinis žibintas 

 Atšvaitai priekinio rato stipinuose 

 Atšvaitai galinio rato stipinuose 

 Priekinio rato ašies varžtai 

 Galinio rato ašies varžtai 

 Priekinė padanga 

 Galinė padanga 

  

 

      Vardas, pavardė ..................................................... 

 Nr.  ....................... 

     Pažymėk dviračio trūkumus ar gedimus varnele 

 Dešinys pedalas 

 Kairys pedalas 

 Grandinė 

 Dešinioji stabdžio rankena 

 Kairioji stabdžio rankena 

 Priekinių stabdžių kaladėlės 

 Galinių stabdžių kaladėlės 

 Priekinių stabdžių trosas 

 Galinių stabdžių trosas 

 Balnelis 

 Skambutis 

 Priekinis žibintas 

 Galinis žibintas 

 Atšvaitai priekinio rato stipinuose 

 Atšvaitai galinio rato stipinuose 

 Priekinio rato ašies varžtai 

 Galinio rato ašies varžtai 

 Priekinė padanga 

 Galinė padanga 
 

 

      Vardas, pavardė ..................................................... 

  Nr.  ....................... 

     Pažymėk dviračio trūkumus ar gedimus varnele 

 Dešinys pedalas 

 Kairys pedalas 

 Grandinė 

 Dešinioji stabdžio rankena 

 Kairioji stabdžio rankena 

 Priekinių stabdžių kaladėlės 

 Galinių stabdžių kaladėlės 

 Priekinių stabdžių trosas 

 Galinių stabdžių trosas 

 Balnelis 

 Skambutis 

 Priekinis žibintas 

 Galinis žibintas 

 Atšvaitai priekinio rato stipinuose 

 Atšvaitai galinio rato stipinuose 

 Priekinio rato ašies varžtai 

 Galinio rato ašies varžtai 

 Priekinė padanga 

 Galinė padanga 
 

 



 

7 ppriedas 

PRAKTINĖ UŽDUOTIS: VAŽIAVIMAS TRASA 

 

1. Dalyviai važiuoja trasa, kurioje išdėstyti kelio ženklai, nubrėžtos ženklinimo linijos, o eismą 

reguliuoja šviesoforas arba kelių eismo reguliuotojas. 

1.1.  Kelio ženklai, ženklinimo linijos, šviesoforai gali būti mažesnių matmenų negu nustatyta, o 

atstumai tarp jų ir išdėstymas trasoje gali neatitikti standarto. 

1.2.  Teisingi dviračio vairuotojo veiksmai aprašyti 3.1 priede. 

2. Už kiekvieną pažeidimą skiriami 2 baudos taškai. 

3. Trasą įveikus be klaidų skiriama – 60 taškų. 

4. Asmeninėje įskaitoje dalyvaujantis Dalyvis atlieka užduotį individualiai. 

5. Varžybų etapo organizatorių sprendimu vienu metu trasa gali važiuoti keli dalyviai.



 

8 ppriedas 

PRAKTINĖ UŽDUOTIS: DVIRAČIO FIGŪRINIS VAIRAVIMAS 

Šią užduotį sudaro 10 figūrų: 

1 „Trumpų lentelių koridorius“. 

2 „Aštuonetukas“. 

3 „Gyvatukas“. 

4 „Įsiminti skaičius“. 

5 „Sūpuoklės“. 

6 „Vingiuotas kelias“. 

7 „Kvadratas“. 

8 „Kartelė“. 

9 „Siaurėjantis vingis“. 

10 „Finišas“. 

 

− Finalo metu trasoje turi būti šešios figūros. Atstumas tarp figūrų ne mažesnis kaip 3 metrai. 

− Figūras parenka ir jų seką nustato teisėjų komanda. 

− Dalyvis visas figūras turi atlikti jų išdėstymo aikštelėje seka, neatlikdamas pašalinių manevrų. 

− Figūrinio vairavimo rungtyje dalyviai važiuoja užsidėję saugos šalmus. 

− Bendras maksimalus taškų skaičius – 120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 ppriedas 

1. „TRUMPŲ LENTELIŲ KORIDORIUS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Aikštelėje tiesia eile kas 60 cm išdėstytos trys poros lygiagrečių lentelių, kurių kiekvienos ilgis 

60 cm, plotis 4 cm, storis iki 2 cm. Tos pačios poros lentelės viena nuo kitos nutolusios 10 cm. Dalyvis 

turi važiuoti tarp lentelių, jų nekliudydamas. 

 

1.2 Figūrą įveikus be klaidų skiriama 20 taškų, kurių suma mažinama šiais atvejais: 

1.2.1 palietus koja žemę – 1; 

1.2.2 kritus – 3; 

1.2.3 kliudžius lentelę – 2; 

1.2.4 praleidus lentelių porą – 4; 

1.2.5 praleidus figūrą – 20.

60 606060 60

4

1
0



 

10 ppriedas 

2. „AŠTUONETUKAS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  Įsivaizduojamoje tiesėje parenkami du apskritimų centrai, tarp kurių atstumas 830 cm. Iš 

pirmojo apskritimo centro nubrėžiami 280 cm ir 330 cm spindulių apskritimai. Iš antrojo centro – 500 

cm ir 550 cm spindulių apskritimai. Ant didžiausio išorinio apskritimo pažymimi 160 cm pločio vartai. 

Ant visų apskritimų linijų kas 60 cm statomos 6–8 cm ilgio, 6–8 cm pločio ir 20 cm aukščio trinkelės. 

 

2.2.  Figūrą įveikus be klaidų skiriama 20 taškų, kurių suma mažinama šiais atvejais: 

2.2.1. palietus koja žemę – 1; 

2.2.2. kritus – 3; 

2.2.3. už pajudintą trinkelę – 1; 

2.2.4. praleidus figūrą – 20.
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11 ppriedas 

3. „GYVATUKAS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. „Gyvatukas“ turi 6–8 vartus su vėliavėlėmis, kurių plotis 100 cm. Tarpai tarp stovų, išdėstytų 

tiesioje linijoje – 200 cm. Vienoje tiesėje esantys stovai turi būti išdėstyti antrosios tiesės stovų tarpų 

viduryje. Nuo stovų eilių į abi puses (po 120 cm) nubrėžiamos dvi lygiagrečios linijos arba padedamos 

dvi lygiagrečios kartelės. Stovų su vėliavėlėmis aukštis 100 cm. Dalyvis turi važiuoti pro visus 

„Gyvatuko“ vartus, neliesdamas stovų ir lygiagrečių linijų arba kartelių. 

 

3.2.  Figūrą įveikus be klaidų skiriama 20 taškų, kurių suma mažinama šiais atvejais: 

3.2.1. palietus koja žemę (kiekvienu atveju) – 1; 

3.2.2. kritus (kiekvienu atveju) – 3; 

3.2.3. neapvažiavus stovelio – 4; 

3.2.4. prisilietus prie stovo – 2; 

3.2.5. užvažiavo ant linijos (kartelės) – 2; 

3.2.6. praleidus figūrą – 20.



 

12 ppriedas 

4. „ĮSIMINTI SKAIČIUS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Nubraižomos aikštelėje dvi lygiagrečios 500 cm ilgio linijos. Atstumas tarp linijų 40 cm. Linijų 

pradžioje statomas 160 cm aukščio stovas. Stovo viršuje pritvirtinta lentelė (24 x 24 cm), kurią galima 

sukioti apie ašį. Ant jos įtvirtinamos trys nuimamos juostelės. Ant kiekvienos juostelės užrašomi arabiški 

skaitmenys (nuo 0 iki 9). Juostelės matmenys – 8 x 20 cm. Skaitmenų aukštis juostelėje – 12 cm. 

Važiuodamas tarp lygiagrečių linijų, dalyvis turi atsigręžti ir įsiminti pamatytus skaitmenis. Po finišo 

dalyvis matytus skaitmenis pasako teisėjui. Dalyviams rodomi skirtingi skaitmenys. 

 

4.2. Figūrą įveikus be klaidų skiriama 20 taškų, kurių suma mažinama šiais atvejais: 

4.2.1 palietus koja žemę – 1; 

4.2.2 kritus – 3; 

4.2.3 pasakius neteisingai skaičių – 3; 

4.2.4 lietus liniją ar ją pervažiavus – 2; 

4.2.5 praleidus figūrą – 20.
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5. SŪPUOKLĖS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.  Lentos ilgis 3 m, plotis 20 cm. Ant lentos vidurio padėta 20 cm aukščio atrama. Lentos vienas 

galas turi siekti žemę. Dalyvis turi užvažiuoti ant lentos, kurios galas yra ant žemės, ir važiuoti toliau 

nenukrisdamas nuo jos. 

 

5.2.  Figūrą įveikus be klaidų skiriama 20 taškų, kurių suma mažinama šiais atvejais: 

5.2.1. palietus koja žemę – 1; 

5.2.2. kritus – 3; 

5.2.3. nuvažiavus vienu ratu nuo lentos – 5; 

5.2.4. nuvažiavus abiem ratais nuo lentos – 10; 

5.2.5. praleidus figūrą – 20. 
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6. „VINGIUOTAS KELIAS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Penkios trinkelės išdėstomos viena eile. Atstumai tarp trinkelių: 105 cm, 100 cm, 95 cm, 90 cm. 

Nuo šios eilės į abi puses (po 100 cm) nubrėžiamos dvi lygiagrečios linijos arba padedamos dvi 

lygiagrečios kartelės. Dalyvis turi zigzagu apvažiuoti trinkeles, nekliudydamas jų ir išorinių linijų 

(kartelių). Trinkelių skersmuo 10 cm, aukštis 10 cm. 

 

6.2 Figūrą įveikus be klaidų skiriama 20 taškų, kurių suma mažinama šiais atvejais: 

6.2.1 palietus koja žemę – 1; 

6.2.2 kritus – 3; 

6.2.3 kliudžius trinkelę – 2; 

6.2.4 praleidus tarpą tarp trinkelių – 2; 

6.2.5 užvažiavus ant linijos (palietus kartelę) – 2; 

6.2.6 praleidus figūrą – 20.
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7. „KVADRATAS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Kvadrato matmenys: 2,2 m x 2,2 m (kraštai pažymėti linijomis, juostelėmis). Kvadrato kampe 

įvažiavimas ir išvažiavimas 70 cm pločio. Dalyvis turi apvažiuoti ratu prieš arba pagal laikrodžio rodyklę. 

 

7.2 Figūrą įveikus be klaidų skiriama 20 taškų, kurių suma mažinama šiais atvejais: 

7.2.1 palietus koja žemę – 1; 

7.2.2 kritus – 3; 

7.2.3 užvažiavus ant linijos (kartelės) – 2; 

7.2.4 praleidus figūrą – 20.



 

16 priedas 

8. „KARTELĖ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Kartelės aukštis nuo žemės – 130 cm. Dalyvis pro kartelę turi važiuoti pasilenkęs. 

 

8.2  Figūrą įveikus be klaidų skiriama 20 taškų, kurių suma mažinama šiais atvejais: 

8.2.1 palietus koja žemę – 1; 

8.2.2 kritus – 3; 

8.2.3 numetus kartelę – 5; 

8.2.4 palietus kartelę – 2; 

8.2.5 praleidus figūrą – 20.
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9. „SIAURĖJANTIS VINGIS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 „Siaurėjantis vingis“ yra sudėtas iš dviejų eilių kūgių, kurių aukštis 6 cm, skersmuo apačioje iki 

20 cm. Atstumas šių kūgių eilių pradžioje vingio yra 40 cm, pabaigoje – 20 cm. Vienoje eilėje vienodais 

atstumais sustatoma 12 kūgių. Vingio ilgis – apie 300 cm. 

 

9.2 Figūrą įveikus be klaidų skiriama 20 taškų, kurių suma mažinama šiais atvejais: 

9.2.1 palietus koja žemę – 1; 

9.2.2 kritus – 3; 

9.2.3 kliudžius kūgį – 2; 

9.2.4 praleidus figūrą – 20. 
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10. „FINIŠAS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 Finišo figūra yra stačiakampio formos. Stačiakampio ilgoji kraštinė lygi dviračio ilgiui plius 20 

cm, o trumpoji kraštinė (finišo linija) – 100 cm. Šalia finišo linijos statomos 20–35 cm aukščio dvi 

trinkelės, o ant jų uždedama 110–130 cm ilgio kartelė. Už 30 cm nuo finišo linijos sustatomi trys 25 cm 

aukščio kėgliai, kurių pagrindas kvadratinis (8 cm). Atstumas tarp kėglių 30 cm. Dalyvis turi įvažiuoti į 

stačiakampį taip, kad ratai neužvažiuotų ant stačiakampių linijų ar jų nekirstų, kojos turi tilpti 

stačiakampyje. Stabdant dviratį, priekinis ratas turi nustumti kartelę, bet nenuversti kėglių. 

 

10.2 Figūrą įveikus be klaidų skiriama 20 taškų, kurių suma mažinama šiais atvejais: 

10.2.1 palietus koja žemę – 1; 

10.2.2 kritus – 3; 

10.2.3 nenumetus kartelės – 5; 

10.2.4 permetus kartelę už kėglių – 5; 

10.2.5 nuvertus nors vieną arba visus kėglius – 3; 

10.2.6 užmynus liniją arba pastačius koją už stačiakampio ribų – 2; 

10.2.7 dviračio ratui užvažiavus ant stačiakampio arba kirtus jo liniją (išskyrus finišo) – 5; 

10.2.8 praleidus figūrą – 20. 
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