„Moto – Roki“ taurė 2016

Nuostatai
1. Renginio organizatorius
VŠĮ „Moto – Roki“.
2. Tikslai
• Populiarinti MTB sportą Rokiškio mieste ir Lietuvoje;
• Gerinti mėgėjų ir sportininkų sportinį meistriškumą;
• Skatinti prie aktyvaus gyvenimo būdo prisijungti kuo daugiau žmonių.
3. Dalyviai
Varžybose gali dalyvauti visi miesto, šalies bei užsienio mėgėjai bei sportininkai:
moterys, vyrai ir vaikai. Dalyviai iki 18 metų privalo pateikti raštišką vieno iš tėvų
(globėjų) sutikimą.
4. Varžybų vykdymas
Starto mokestis:
Dalyviams 5 – 6 metų užsiregistravusiems iš anksto, internetu – nemokamai,
registruojantis varžybų dieną – 2Eur.;
Dalyviams 7 – 9 metų užsiregistravus iš anksto, internetu – 1 Eur.,
registruojantis varžybų dieną – 4 Eur.;
Dalyviams 10 – 12 metų užsiregistravus iš anksto, internetu – 2 Eur.,
registruojantis varžybų dieną – 5 Eur.;
Dalyviams 13 – 15 metų užsiregistravus iš anksto, internetu – 3 Eur.,
registruojantis varžybų dieną – 6 Eur.
Dalyviams 16 – 18 metų užsiregistravus iš anksto, internetu – 4 Eur.,
registruojantis varžybų dieną – 7 Eur.
Dalyviams BMX grupės užsiregistravus iš anksto, internetu – 3 Eur.,
registruojantis varžybų dieną – 6 Eur.
Dalyviams turistų grupės užsiregistravus iš anksto, internetu – 3 Eur.,
registruojantis varžybų diena – 6 Eur.
Kitiems dalyviams – registruojantis iš anksto, internetu – 5 Eur, registruojantis
varžybų dieną – 8 Eur.
Starto mokestis mokamas grynais pinigais starto vietoje prieš varžybas.
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5. Apdovanojimai:
Varžybos vykdomos 4 (keturi) etapais. Kiekvieno etapo, kiekvienos grupės
prizininkai apdovanojami atminimo diplomais, pagal galimybes – medaliais arba
atminimo dovanėlėmis, 5 – 6 m. grupėms pagal galimybes įteiksime saldžiąsias
dovanėles.
Galutinėje įskaitoje, susumavus 4 etapų rezultatus, prizininkai kiekvienoje grupėje
apdovanojami „Moto – Roki“ taurėmis.
Dalyvio numeris išduodamas visiems 4 etapams!
Segtukus numerio tvirtinimui gausite prieš kiekvienas varžybas, registracijos metu.
Pametę numerį ar dėl kitų priežasčių jam tapus nebetinkamu, apie tai pranešę
išankstinės registracijos metu, gausite naują numerį. Nepranešus iš anksto apie
numerio pametimą, varžybų dieną numeris bus išduodamas sumokant 1 eurą.
Tiksli trasa skelbiama likus savaitei iki varžybų.
6. Preliminarios varžybų datos
Balandžio 10 d. “Moto – Roki” MTB taurė, I etapas
Gegužės 01 d. “Moto – Roki“ MTB taurė, II etapas
Liepos 03 d. „Moto – Roki“ MTB taurė, III etapas
Rugsėjo 11 d. „Moto – Roki“ taurė, IV etapas
7. Saugumo užtikrinimas ir dalyvių atsakomybė
Užsiregistravęs, dalyvis patvirtina, kad dviračių maratono (kroso) metu pats atsako už
savo sveikatos būklę ir saugumą, žino kelių eismo taisykles. Varžybų organizatoriai
neatsako už varžybų metu dalyvio patirtą materialinę ar moralinę žalą, o taip pat
varžybų metu patirtas traumas bei žalą sveikatai.
Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, veikiančiais stabdžiais!
Varžybų metu dalyviai privalo dėvėti dviratininkų šalmus!
Automobilių eismas trasoje neribojamas, todėl būkite atidūs!
Varžybų trasoje draudžiama bet kokia techninė pagalba iš šalies, draudžiama kirsti
trasą, keisti dviratį. Starto numeris turi būti patikimai pritvirtintas prie vairo ir gerai
matomas.
Dalyviai privalo įveikti pilną pažymėtą trasą pagal reikalavimus grupei, kurioje jie
startavo.
Visoje trasoje dalyviai privalo laikytis dešinės pusės.
Draudžiama trukdyti greitesniems sportininkams.
Dalyviai, pažeidę aukščiau paminėtas sąlygas, gali būti diskvalifikuoti.
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8. Išankstinė registracija
Išankstinė registracija vykdoma tam, kad iš anksto išaiškinti apytikslį dalyvių skaičių,
svetainėje www.motoroki.lt , į kiekvieną varžybų etapą atskirai.
Registracijos metu privalote užpildyti visus būtinus laukelius. Užsiregistravę
patvirtinate, kad esate susipažinę su varžybų vykdymo taisyklėmis ir už savo sveikatą
varžybų metu atsakote patys.
Išankstinė varžybų registracija baigiasi likus 2 (dviem) dienom iki varžybų, 16
val.
9. Klasifikacija pagal grupes ir trasos įveikimas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5 – 6 metų (2010 – 2011 g/m) ****
7 – 9 metų (2007 – 2009 g/m) *****
10 – 12 metų (2004 – 2006 g/m) ******
13 – 15 metų (2001 – 2003 g/m) *******
BMX grupė (vaikinai ir merginos nepriklausomai nuo amžiaus) *******
Turistų grupė (vaikinai, vyrai, merginos, moterys nepriklausomai nuo
amžiaus) *******
7. M-18 – vaikinai iki 18 metų ( 1998 g/m ir jaunesni)**
8. M-19 – vyrai nuo 18 iki 30 metų (1987 – 1997 g/m)*
9. M-30 – vyrai nuo 30 iki 40 metų (1977 – 1986 g/m)*
10.M-40 – vyrai nuo 40 iki 50 metų (1966 – 1976 g/m)*
11. M-50 – vyrai nuo 50 iki 60 metų ( 1957 – 1966 g/m)*
12. M-60 – senjorai, kuriems jau sukako 60 metų; (1956 ir vyresni)**
13. W-00 – moterys ir merginos nepriklausomai nuo amžiaus;**
14. Debiutantai – pradedantieji: vyrai ir moterys**.
(Šios grupės dalyviai nekvalifikuojami bendroje įskaitoje.)
Trasos ilgis 4 km.
*M-19, M-30, M-40, M-50 grupių dalyviai įveikia pilną varžybų distanciją (6
ratai).
**M-18, M-60, W-00 ir Debiutantų grupės dalyviai įveikia jiems nustatytą
varžybų distanciją (4 ratai).
**** 5 – 6 metų – 400 m.
***** 7 – 9 metų – 800 m.
****** 10 – 12 metų – 1200 m.
******* 13 – 15 metų, BMX, turistų grupės – 1 ratas (4 km.)
10. Varžybų laikas
Susipažinimas su trasa: nuo 08.00 iki 10.45
Dalyvių registracija starto vietoje: nuo 08.00 iki 10.30

Startas:
1. 5 – 6 m., 7 – 9 m., 10 – 12 m. – 11 val.
2. Kitoms varžybų grupėms – 12 val.
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Prizininkų apdovanojimas finišavus paskutiniam dalyviui.
11. Rezultatai
10.1. Taškų skaičiavimo sistema;
10.1.1 Kiekviename etape sportininkams taškai skiriami pagal užimtą vietą
priklausomai nuo dalyvių skaičiaus toje grupėje, kurio jis užsiregistravo. Pirmos
vietos kiekvienoje grupėje laimėtojas gauna tiek taškų koks dalyvių skaičius buvo
toje grupėje.
10.1.2. Kiekvienoje grupėje užėmęs paskutinę vietą sportininkas gauna vieną tašką.
10.1.3 Sportininkai, kurie nebaigė distancijos, taškų negauna.
10.2. Užimta vieta galutinėje asmeninėje įskaitoje nustatoma pagal didžiausią taškų
suma, surinktą visuose dalyvautuose etapuose. Esant taškų lygybei, pirmenybė
teikiama sportininkui, turinčiam daugiau aukštesnių vietų. Jeigu lygybė išlieka, vietos
paskirstomos pagal vėliausio etapo rezultatus.
10.3. Kiekvieno etapo rezultatai 3 dienų laikotarpyje bus paskelbti internetinėje
svetainėje www.motoroki.lt
12. Ginčų sprendimas
Iškilus bet kokiai ginčytinai situacijai varžybų metu, skundus priimami 1 val. bėgyje
nuo nugalėtojo finišo.
13. Reikia papildomos informacijos?
Varžybų informacinė svetainė: www.motoroki.lt.
E-mail: rviesulas@gmail.com
Telefonas: +370 686 37924
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