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MOPEDŲ (MOTOROLERIŲ) IR MOTOCIKLŲ JAUNŲJŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ 

NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE VARŽYBAS 
 

1. Mopedų (motorolerių) ir motociklų jaunųjų vairuotojų varžybos (toliau – Varžybos) yra 

Lietuvos mokinių konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“ sudėtinė dalis. Varžybų tikslas yra 

mokyti jaunuosius mopedų (motorolerių) ir motociklų jaunuosius vairuotojus Kelių eismo taisyklių, 

saugaus ir atsakingo elgesio kelyje, tobulinti mopedo (motorolerio) ir motociklo vairavimo įgūdžius. 

 

II SKYRIUS 

VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI, DALYVIAI IR PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

2. Varžybas organizuoja valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, vykdo UAB 

„coagency“ (internete www.saugusmokinys.lt, el. p. konkursas@saugusmokinys.lt, tel.  +370 699 74 

591 ir +370 604 92 358), į pagalbą pasitelkdama savivaldybių administracijos švietimo padalinius, 

apskričių vyriausiuosius policijos komisariatus, socialinius partnerius. 

3. Varžybas sudaro du etapai: 

I etapas (atranka), nuotoliniu būdu  – 2022 m. gegužės 16–18 d. 

II etapas (finalinės varžybos) – 2022 m. gegužės 31 d. Finalinės varžybos vyks Panevėžio r. 

Raguvos gimnazijoje. 

4. Nuo 2022 m. gegužės 9 d. iki gegužės 11 d. imtinai, savivaldybės skyrius, atsakingas už 

mokinių ugdymą, arba savivaldybės skyriaus įgaliota kita ugdymo įstaiga (toliau – Organizatoriai) el. 

paštu visoms mokykloms (mokyklų vadovams), kuriose mokosi 15–18 metų mokiniai, išsiunčia laišką, 

kuriame pateikta Paraiška (1 priedas) (žr. 5) ir nuoroda į Varžybų I (atrankos) etapo testą / klausimyną 

tinklapyje https://www.saugusmokinys.lt/mopedu-ir-motociklu-varzybos, kuri aktyvuosis I (atrankos) 

etapo dieną, t. y. 2022 m. gegužės 16 d. 8 val. 

5. Mokyklos vadovas ar mokyklos vadovo paskirtas asmuo (toliau – Atsakingas asmuo) po I 

Varžybų (atrankos) etapo, kurį kiekviena mokykla turės organizuoti individualiai 2022 m.  gegužės 

16–18 d. (žr. 7.1), išsiunčia užpildytą Paraišką (1 priedas) iki 2022 m. gegužės 20 d. imtinai el. paštu 

konkursas@saugusmokinys.lt. Šis užpildytos Paraiškos pateikimas patvirtina mokyklos dalyvavimą II 

Varžybų etape – finalinėse varžybose. 

6. Varžybose gali dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų 15–

18 metų mokiniai. Komandą turi sudaryti keturi 15–18 metų jaunieji mopedų (motorolerių) ir 

motociklų vairuotojai (toliau – Dalyvis). Jei nėra galimybių sudaryti komandos, leidžiama dalyvauti 

individualiai. Pageidautina, kad komanda turėtų vienodą aprangą. 

6.1. Jei Dalyvis dalyvauja individualioje įskaitoje, Paraiškos trečiame laukelyje svarbu nurodyti, 

kad mokinys Varžybose dalyvaus asmeninėje įskaitoje. 

6.2. Komandos sudėtį, esant nenumatytoms aplinkybėms, pvz., susirgus dalyviui ar dėl kitos 

priežasties, galima keisti ne daugiau kaip 50 procentų. 

6.3. Komandos vadovas apie komandos sudėties pokyčius ne vėliau kaip 2 d. iki II etapo pradžios 

turi informuoti UAB „coagency“ el. paštu konkursas@saugusmokinys.lt arba telefonais                 + 

370 699 74 591 ir +370 604 92 358. 

7. Atsakingo asmens pareigos: 

7.1. mokykloje organizuoti Varžybų I (atrankos) etapą 2022 m. gegužės 16–18 d. (žr. 8). 

file:///C:/AppData/Local/Temp/Temp1_galutiniainuostataiviskonkurs.zip/konkursas@saugusmokinys.lt
https://www.saugusmokinys.lt/mopedu-ir-motociklu-varzybos
mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
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7.2. atsižvelgiant į geriausiai pasirodžiusių mokinių rezultatus, suformuoti komandą, komandos 

narius ir identifikuoti mokinius, norinčius dalyvauti asmeninėje įskaitoje (žr. 9). 

7.3. Pasirūpinti visų Dalyvių atvykimu į finalines Varžybas. 

8. Varžybų I (atrankos) etapą 2022 m. gegužės 16–18 d. mokyklose organizuoja Atsakingas 

asmuo (žr. 7.1): 

8.1. I   (atrankos) etapas vyks 3 dienas, t. y. nuo 2022 m. gegužės 16 d. 8 val. iki gegužės 18 d. 

23.59 val. Varžybų užduotys bus paskelbtos tinklapyje https://www.saugusmokinys.lt/mopedu-ir-

motociklu-varzybos; 

8.2. I (atrankos) etapo metu, t. y. 2022 m. gegužės 16–18 d. Varžybose dalyvaujančios mokyklos 

galės pasirinkti patogią dieną ir laiką spręsti teorines užduotis, susijusias su transporto priemonės 

valdymu; 

8.3. atsakingas asmuo turėtų informuoti ir padėti mokiniams, norintiems dalyvauti Varžybose, 

atrasti aktyvią nuorodą į I (atrankos) etapo testą, kurį Organizatoriai, prieš prasidedant Varžybose, 

mokyklų vadovams, atsiuntė el. paštu. 

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

vykdant Varžybų I (atrankos) etapą, mokytojams / Atsakingiems asmenims koordinuoti užduočių 

sprendimą. 

 

8.4. prieš pradedant spręsti Varžybų užduotis, teste dalyviui reikės nurodyti vardą, pavardę, klasę, 

mokyklą ir miestą; 

8.5. varžybų užduotis dalyviui bus galima spęsti tik vieną kartą, sprendimo laikas yra neribojamas: 

8.5.1. dalyviui grįžti atgal prie ankstesnio klausimo galimybės nebus; 

8.5.2. vieno klausimo vertė 1 taškas, maksimali taškų sumą 10 taškų; 

8.5.3. 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 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 taškų už pateiktą klausimą. 

8.6. dalyviui atlikus paskutinę Varžybų užduotį ir paspaudus „Baigti testą“, bus parodomi surinkti 

taškai bei sprendimo laikas: 

8.6.1. jei Dalyviai surenka vienodą taškų skaičių, tuomet geriausiai atlikęs užduotis yra tas 

Dalyvis, kuris greičiausiai atliko užduotis. 

8.6.2. kiekvienas Dalyvis apie pasiektą rezultatą, t. y. surinktą taškų sumą turi informuoti 

Atsakingą asmenį. 

9. Atsakingas asmuo, iš geriausius rezultatus pasiekusių Dalyvių, sudaro vieną bendrą mokyklos 

komandą ir identifikuoja mokinius, norinčius dalyvauti asmeninėje įskaitoje II Varžybų etape. 

Komandą turi sudaryti keturi Dalyviai ir komandos vadovas. Dalyviai, kurie užėmė penktą ar žemesnę 

vietą  I (atrankos) etape, II finaliniame Varžybų etape turi galimybę dalyvauti asmeninėje įskaitoje. 

Mokinių, norinčių dalyvauti individualioje įskaitoje, skaičiaus limito nėra. Jei mokykloje mokinių 

norinčių dalyvauti Varžybose yra mažiau nei keturi, visi Dalyviai gali dalyvauti asmeninėje įskaitoje. 

Dalyviai, nedalyvavę Varžybų I (atrankos) etape, neturės galimybės dalyvauti II (finaliniame) Varžybų 

etape. 

https://www.saugusmokinys.lt/mopedu-ir-motociklu-varzybos
https://www.saugusmokinys.lt/mopedu-ir-motociklu-varzybos
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10. Atsakingas asmuo, pateiktą Paraišką (1 priedas), kurią Organizatoriai, prieš prasidedant 

Varžyboms, mokyklų vadovams, atsiuntė el. paštu, iki gegužės 20 d. 23.59 val. turi atsiųsti el. paštu 

konkursas@saugusmokinys.lt (žr. 5). 

10.1. Užpildyta Paraiška iki gegužės 20 d. 23.59 val. patvirtins mokyklos dalyvavimą 

Varžybų II etape. 

11. II etape Varžybų organizatoriai pasirūpina reikiamais mopedais (motoroleriais), motociklais 

ir šalmais. 

12. Varžybų organizatoriai sudaro organizacinę komisiją ir teisėjų kolegiją. 

13. Iškilusius neaiškumus Varžybų metu sprendžia teisėjų kolegija. 

14. Už mokinių saugumą atsako juos lydintys asmenys. 

 

III SKYRIUS 

FINALINIŲ VARŽYBŲ PROGRAMA 

 

15. II Varžybų etapo, t. y., finalinių varžybų programa: 

15.1. kelių eismo taisyklių konkursas (2 priedas); 

15.2. figūrinis mopedo (motorolerio)  ir motociklo vairavimas (3 ir 4 priedai). 

15.3. estafetė motociklais ir mopedais (motoroleriais) dalyvaujantiesiems komandinėje 

įskaitoje (5, 6 ir 7 priedai); 

15.4. estafetė motociklais ir mopedais (motoroleriais) dalyvaujantiesiems asmeninėje įskaitoje 

(5, 6, 7 ir 8 priedai); 

15.5. Protmūšis (9 priedas). 

 

IV SKYRIUS 

VARŽYBŲ REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS 

 

16. Nugalėtojai skelbiami komandinėje ir asmeninėje įskaitoje. 

17. Nugali komanda, surinkusi mažiausiai baudos taškų visose rungtyse. Jeigu rezultatai vienodi, 

pirmenybę turi komanda, geriau pasirodžiusi Kelių eismo taisyklių konkurse. Jeigu ir šie rezultatai 

vienodi, pirmenybė teikiama komandai, geriau pasirodžiusiai figūrinio vairavimo rungtyje. Jeigu ir 

toliau rezultatai vienodi, pirmenybė teikiama komandai, geriau pasirodžiusiai estafetėje motociklais ir 

mopedais (motoroleriais). 

18. Asmeninėje įskaitoje nugalėtojais mopedų (motorolerių) ir motociklų vairuotojų grupėse 

tampa Dalyviai, gavę mažiausiai baudos taškų Kelių eismo taisyklių konkurse ir figūrinio vairavimo 

rungtyje. Jei rezultatai vienodi, pirmenybė teikiama geriau mokantiems Kelių eismo taisykles. Jeigu ir 

šie rezultatai vienodi, nulemia geresni figūrinio vairavimo rezultatai. 

19. Atskirų rungčių nugalėtojais mopedų (motorolerių) ir motociklų vairuotojų grupėse tampa 

Dalyviai, surinkę mažiausiai baudos taškų ir sugaišę mažiau laiko. Jeigu rezultatai vienodi, nugalėtojai 

išaiškinami traukiant burtus. 

20. Apeliaciją dėl varžybų vedimo ir rezultatų komandos vadovas varžybų organizatoriams 

(teisėjams) gali pateikti raštu ne vėliau kaip 30 minučių po rungties. 

 

 

 

 

mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
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 1 priedas 

 

 

MOPEDŲ (MOTOROLERIŲ) IR MOTOCIKLŲ JAUNŲJŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ 

PARAIŠKA 

 

 

 

  

(mokymo įstaigos pavadinimas) 

 

 2022 m. d. 

(data) 

 

   

 (vieta) 

 

 

Prašome leisti dalyvauti Mopedų (motorolerių) ir motociklų jaunųjų vairuotojų varžybose šiems 

mokiniams: 

Eil.

Nr. 
Vardas, pavardė 

Gimimo 

data 

Komandinė 

ar 

asmeninė 

įskaita 

Mokykla, klasė 

Gydytojo 

leidimas 

(numeris, 

data) 

Mopedų (motorolerių) vairuotojai 

1.      

2.      

3.      

4.      

Motociklų vairuotojai 

5.      

6.      

7.      

8.      

 

 

Komandos vadovas       

 (parašas) (vardas, pavardė) 

 

Įstaigos vadovas        

 (parašas) (vardas, pavardė) 

Renginio metu bus daromos renginio bei jo dalyvių nuotraukos.  

Duomenų valdytojas: UAB „coagency“ 

Juridinio asmens kodas: 300078393.  

El. paštas: konkursas@saugusmokinys.lt.  

Tikslas: projekto viešinimas.  

Teisinis pagrindas: laikoma, kad dalyvaudami renginyje davėte sutikimą nuotraukoms daryti (BDAR 6 str. 1 d. a p.).  

Jūsų teisės ir daugiau informacijos: https://www.saugusmokinys.lt/renginiai.  

mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
https://www.saugusmokinys.lt/renginiai
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2 priedas 

 

 

KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ KONKURSAS 

 

Mopedų (motorolerių) vairuotojams atsakyti į Kelių eismo taisyklių 20 klausimų bus skiriama 20 

minučių. Motociklų vairuotojams – į 30 klausimų – 30 minučių. Kiekvieno Dalyvio užduočių 

sprendimo trukmė skaičiuojama sekundės tikslumu. Dalyviai, dalyvaujantys asmeninėje įskaitoje ar 

komandose, užduotis sprendžia individualiai.  Užduotys bus pateiktos žaidimais pagrįstoje mokymosi 

platformoje „Kahoot“. Visi II (finalinio) Varžybų etapo Dalyviai testą spręs bendroje salėje. Testo 

sprendimui bus reikalingas išmanusis telefonas ir interneto ryšys. 

 

VERTINIMAS 

 

Neatsakius į klausimą arba už kiekvieną klaidingą atsakymą skiriami 3 baudos taškai. 
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  3 priedas 

 

FIGŪRINIS MOPEDO (MOTOROLERIO) IR MOTOCIKLO VAIRAVIMAS 

 

1. Figūrinis mopedo (motorolerio) ir motociklo vairavimas: 

1.1. Figūriniam vairavimui numatyta 10 figūrų (4 priedas): 

1.1.1. „Koridorius“; 

1.1.2. „Zigzagas“; 

1.1.3. „Ratas“; 

1.1.4. „Aštuoniukė“; 

1.1.5. „Tiltas“; 

1.1.6. „Vartai“; 

1.1.7. „Žiedas“; 

1.1.8. „Sustojimas ir pajudėjimas iš vietos įkalnėje ar nuokalnėje“; 

1.1.9. „Stop linija“. 

1.2. Mopedų (motorolerių) vairuotojai važiuoja mopedais (motoroleriais), kurių variklio cilindro 

darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 ir maksimalus konstrukcinis greitis ne didesnis kaip 45 km/val., 

o motociklų vairuotojai – kelioniniais motociklais, kurių variklio darbinis tūris ne mažesnis kaip 125 

cm3. 

1.3. Dalyvius finalo varžybose mopedais (motoroleriais), motociklais ir šalmais aprūpina 

organizatoriai. Atrankos varžybose dalyviai važiuoja nuosavais mopedais (motoroleriais) ir 

motociklais, jei kitaip nenustato organizatoriai. 

1.4. Varžybų trasa įrengiama lygioje asfaltuotoje aikštelėje. Varžybų metu aikštelėje turi būti 

gesintuvai ir budėti medicinos darbuotojas. 

1.5. Treniruotis trasoje draudžiama, tačiau varžybų dalyviai turi teisę susipažinti su figūrų 

išdėstymu, mopedais (motoroleriais) ir motociklais. 

1.6. Trasoje turi būti ne mažiau kaip penkios figūros. Atstumas tarp figūrų ne mažesnis kaip 5 m. 

Visos figūros ir linijos dažomos baltai. 

1.7. Figūros atliekamos nustatyta tvarka. 

1.8. Startas individualus. Prieš startą mopedo (motorolerio) ar motociklo variklis veikia, o 

priekinis ratas stovi ant starto linijos (jos ilgis 2 m, plotis 0,05 m). 

1.9. Baudos taškus už žemės palietimą koja nustato teisėjai ir paskelbia prieš varžybų pradžią. 

       1.10. Figūrų atlikimo laikas skaičiuojamas sekundės tikslumu. 
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4 priedas 

 

 

MOPEDŲ (MOTOROLERIŲ) IR MOTOCIKLŲ JAUNŲJŲ VAIRUOTOJŲ 

VARŽYBŲ FIGŪROS 

 

1. „Koridorius“. 

 Šią figūrą sudaro dvi lygiagrečios 10 m ilgio linijos. Atstumas tarp jų 0,85 m. Ant linijų 

pastatomos 0,9–1,0 m aukščio gairelės su vėliavėlėmis. Dalyvis turi važiuoti tarp gairelių. 

Baudos taškai: 

1.1. kliudžius gairelę – 5; 

1.2. užgesus varikliui dėl dalyvio kaltės – 10; 

1.3. išvažiavus už gairelių linijos bent vienu ratu – 10; 

1.4. neatlikus figūros – 30; 

1.5. praleidus figūrą – 50. 

2. „Zigzagas“. 

Figūrą sudaro dvi lygiagrečios 4 m ilgio linijos. Atstumas tarp jų 1,6 (1,7) m. Jos susikerta su 

kitomis tokių pat matmenų linijomis 90o kampu. Ant linijų pastatomos 0,9–1,0 m aukščio gairelės su 

vėliavėlėmis. Tokių lygiagrečių linijų porų aikštelėje paprastai būna šešios. Dalyvis turi važiuoti tarp 

gairelių zigzagu. 

Baudos taškai: 

2.1. kliudžius gairelę – 1; 

2.2. užgesus varikliui dėl dalyvio kaltės – 10; 

2.3. išvažiavus už gairelių linijos bent vienu ratu – 10; 

2.4. neatlikus figūros – 30; 

2.5. praleidus figūrą – 50. 

3. „Ratas“. 

 Tai du apskritimai, turintys bendrą centrą. Vidinio apskritimo spindulys 1,5 m, išorinio 2,5 m. 

Išoriniame apskritime yra įvažiavimo ir išvažiavimo vartai. Ant abiejų apskritimų linijų pastatomos 

0,35 m aukščio gairelės su vėliavėlėmis. Dalyvis turi važiuoti laikrodžio rodyklės kryptimi tarp 

gairelių. 

Baudos taškai: 

3.1. kliudžius gairelę – 1; 

3.2. užgesus varikliui dėl dalyvio kaltės – 10; 

3.3. išvažiavus už gairelių linijos bent vienu ratu – 10; 

3.4. neįvažiavus į ratą – 40; 

3.5. neatlikus figūros – 30; 

3.6. praleidus figūrą – 50. 

 

4. „Aštuoniukė“. 

 Tai iš dviejų „Ratų“ (žr. figūrą „Ratas“) sudaryta figūra, kurios išoriniai apskritimai liečiasi. 

Dalyvis turi važiuoti tarp gairelių du ratus. 

Baudos taškai: 

4.1. kliudžius gairelę – 1; 

4.2. užgesus varikliui dėl dalyvio kaltės – 10; 

4.3. išvažiavus už gairelių linijos bent vienu ratu – 10; 
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4.4. nevažiavus vieno rato – 40; 

4.5. nevažiavus dviejų ratų – 60; 

4.6. neatlikus figūros – 30; 

4.7. praleidus figūrą – 70. 

Pastaba. Gairelės 1, 2, 3, 4 figūrose išdėstomos kas 1 m. 

5. „Tiltas“. 

 Tiltas – tai 10 m ilgio, 0,25  m pločio, 0,15 m aukščio figūra, kuria Dalyvis turi važiuoti abiem 

ratais. 

Baudos taškai: 

5.1. užgesus varikliui dėl dalyvio kaltės – 10; 

5.2. nuvažiavus nuo „Tilto“ bent vienu ratu – 10; 

5.3. neatlikus figūros – 20; 

5.4. praleidus figūrą – 50. 

Pastaba. 1, 2, 3, 4, 5 figūros laikomos neatliktomis, jei transporto priemonė išvažiuoja iš jų abiem 

ratais. 

6. „Vartai“. 

 Ant dviejų 1,15 m aukščio stovų, tarp kurių atstumas 1,5 m, uždedamas skersinis. Dalyvis turi 

važiuoti tarp stovų, bet nenumesti skersinio. 

Baudos taškai: 

7.1. kliudžius stovą – 3; 

7.2. užgesus varikliui dėl dalyvio kaltės – 10; 

7.3. numetus skersinį – 10; 

7.4. praleidus figūrą – 50. 

7. „Žiedas“. 

 20 m atstumu vienas nuo kito pastatomi du stovai, ant kurių 1,5 m  aukštyje pritvirtinami 0,2 m 

ilgio horizontalūs laikikliai. Ant pirmojo laikiklio pakabinamas 0,2 m skersmens žiedas. Žiedo storis 

0,004–0,01 m. Dalyvis turi nukabinti žiedą nuo pirmojo stovo laikiklio ir nuvežęs pakabinti jį ant 

antrojo stovo laikiklio. 

Baudos taškai: 

8.1. užgesus varikliui dėl dalyvio kaltės – 10; 

8.2. numetus žiedą, jo nepaėmus nuo pirmojo stovo, neuždėjus ant kito stovo – 10; 

8.3. nuvertus stovą – 10; 

8.4. neatlikus figūros – nepaėmus žiedo nuo pirmojo stovo – 30; 

8.5. praleidus figūrą – 50. 

8. „Sustojimas ir pajudėjimas iš vietos įkalnėje ar nuokalnėje“. 

 Dalyvis turi važiuoti įkalne ar nuokalne ir sustoti priekiniu ratu ant 0,3 m pločio pažymėtos 

linijos. Sustojimas fiksuojamas, kai Dalyvis paliečia koja žemę. Pradėjus važiuoti, mopedo 

(motorolerio) ar motociklo priekinis ratas neturi judėti už linijos. 

Baudos taškai: 

9.1. užgesus varikliui dėl dalyvio kaltės – 10; 

9.2. neprivažiavus linijos – 15; 

9.3. pervažiavus liniją – 20; 

9.4. po sustojimo pajudėjus už linijos – 15; 

9.5. praleidus figūrą – 50. 

9. „Stop linija“. 
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 Linijos plotis 0,1 m, ilgis 1,5–2,0 m. Dalyvis turi sustabdyti transporto priemonę pirmuoju 

bandymu taip, kad priekinis ratas stovėtų ant linijos. Atsirėmus koja į žemę (ne toliau kaip 1 m iki 

linijos), fiksuojamas laikas. 

Baudos taškai: 

10.1. priekiniu ratu neprivažiavus finišo linijos – 5; 

10.2. priekiniu ratu pervažiavus finišo liniją – 10. 
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5 priedas 

 

 

ESTAFETĖS MOTOCIKLAIS IR  MOPEDAIS (MOTOROLERIAIS) EIGA 

 

Prieš startą motociklo priekinis ratas stovi ant starto linijos, o mopedo (motorolerio) priekinis ratas 

stovi ant sustojimo linijos „B“, varikliai veikia. 

Pirmas etapas. Pirmas Dalyvis (motociklo vairuotojas) nuo starto linijos važiuoja link sustojimo 

linijos „A“, pakeliui atlikdamas figūrą „Gyvatukas“. Priekiniu ratu sustoja ant sustojimo linijos „A“ ir 

nulipa nuo motociklo. 

Antras etapas. Kai pirmas Dalyvis nulipa nuo motociklo, antras Dalyvis sėda ant motociklo ir 

važiuoja link sustojimo linijos „B“ atlikdamas figūrą „Lenta“. Priekiniu ratu sustoja ant sustojimo 

linijos „B“ ir važiuoja prie starto linijos. 

Trečias etapas. Kai antras Dalyvis priekiniu ratu sustoja ant sustojimo linijos „B“, trečias Dalyvis 

(mopedo (motorolerio) vairuotojas)  važiuoja link sustojimo linijos „C“ atlikdamas figūrą „Vėžės“.  

Priekiniu ratu sustoja ant sustojimo linijos „C“ ir nulipa nuo mopedo (motorolerio). 

Ketvirtas etapas. Kai trečias Dalyvis nulipa nuo mopedo (motorolerio), ketvirtas Dalyvis sėda ant 

mopedo (motorolerio), važiuoja link finišo ir atlieka figūrą „Finišas“. Atlikęs figūrą, Dalyvis važiuoja 

prie sustojimo linijos „B“. 

Sustojus mopedui (motoroleriui), teisėjas estafetės pabaigą fiksuoja vienos sekundės tikslumu. 

 

Dalyvaujant asmeninėje įskaitoje visos nurodytos užduotis atliekamos individualiai. 
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6 priedas 

 

ESTAFETĖS MOTOCIKLAIS IR  MOPEDAIS (MOTOROLERIAIS) TRASA 
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7 priedas 

 

ESTAFETĖS MOTOCIKLAIS IR  MOPEDAIS (MOTOROLERIAIS) FIGŪROS 

 

1. „Gyvatukas“. 

 Keturios gairelės pastatomos vienoje linijoje. Tarpas tarp gairelių 3 m. Gairelių aukštis 

0,8–1 m. 

 Dalyvis turi važiuoti pro visus tris tarpus, nekliudydamas gairelių. 

Baudos taškai: 

1.1. kliudžius gairelę – 5; 

1.2. praleidus tarpą – 10; 

1.3. neatlikus figūros – praleidus daugiau kaip vieną tarpą – 20. 

2. Sustojimo linijos „A“, „B“ ir „C“. 

Sustojimo linijų „A“, „B“ ir „C“ plotis – 0,1 m, „A“ ir „C“ ilgis – 1,5 m, o „B“ – 2,0 m. 

 Dalyvis pirmu bandymu turi priekiniu motociklo ar mopedo (motorolerio) ratu sustoti 

ant sustojimo linijos. 

Baudos taškai: 

 2.1. priekiniu ratu neprivažiavus sustojimo linijos – 5; 

 2.2. priekiniu ratu pervažiavus sustojimo liniją – 10; 

 2.3. mopedo (motorolerio) vairuotojui pradėjus važiuoti ankščiau nei sustoja motociklo 

vairuotojas (trečiame etape) – 5. 

3. „Lenta“. 

 Lentos ilgis 4–6 m, plotis 0,15 m. Dalyvis turi važiuoti lenta. 

 Baudos taškai: 

3.1. nuvažiavus nuo lentos vienu ratu – 10; 

3.2. nuvažiavus nuo lentos abiem ratais – 20. 

4. „Vėžės“. 

 Tiesia linija 2 m atstumu lygiagrečiai išdėstoma po dvi trinkelių poras. Tarpas tarp 

trinkelių lygus transporto priemonės padangos pločiui plius 0,05 m. Trinkelių aukštis 0,08 m, 

o ilgis ir plotis neribojamas. Vienas trinkelių galas nupjaunamas nuožulniai. Dalyvis turi 

važiuoti tarp trinkelių, jų nekliudydamas. 

 Baudos taškai: 

 4.1. kliudžius trinkelę – 10; 

 4.2. transporto priemonei važiavus šalia trinkelių poros – 20. 

 

5. „Finišas“. 

 Ant finišo linijos pastatomos 0,2–0,35 m aukščio ir 0,1 m pločio kaladėlės, o ant jų 

uždedama 1,1–1,3 m ilgio kartelė. Dalyvis pirmu bandymu turi sustoti taip, kad priekinis ratas 

paliestų kartelę ir jos nenumestų. 

 Baudos taškai: 

5.1. nepalietus kartelės – 10; 

5.2. numetus kartelę – 10; 

5.3. priekiniu ratu neprivažiavus finišo linijos – 5. 

Pastaba. Atstumas tarp figūrų ne mažesnis kaip 5 m. 
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Galutinis komandos rezultatas gaunamas sudėjus visus baudos taškus už šią estafetę 

ir taškus už komandos sugaištą laiką (1 sekundė – 1 baudos taškas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 priedas 

 

ESTAFETĖS MOTOCIKLAIS IR MOPEDAIS (MOTOROLERIAIS) FIGŪROS 

(dalyvaujantiems individualioje įskaitoje) 

 

1. „Gyvatukas“. 

 Keturios gairelės pastatomos vienoje linijoje. Tarpas tarp gairelių 3 m. Gairelių aukštis 

0,8–1 m. 

Dalyvis turi važiuoti pro visus tris tarpus, nekliudydamas gairelių. 

Baudos taškai: 

1.1. kliudžius gairelę – 5; 

1.2. praleidus tarpą – 10; 

1.3. neatlikus figūros – praleidus daugiau kaip vieną tarpą – 20. 

2. Sustojimo linijos „A“, „B“ ir „C“. 

Sustojimo linijų „A“, „B“ ir „C“ plotis – 0,1 m, „A“ ir „C“ ilgis – 1,5 m, o „B“ – 2,0 m. 
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 Dalyvis pirmu bandymu turi priekiniu motociklo ar mopedo (motorolerio) ratu sustoti 

ant sustojimo linijos. 

Baudos taškai: 

 2.1. priekiniu ratu neprivažiavus sustojimo linijos – 5; 

 2.2. priekiniu ratu pervažiavus sustojimo liniją – 10; 

3. „Lenta“. 

 Lentos ilgis 4–6 m, plotis 0,15 m. Dalyvis turi važiuoti lenta. 

 Baudos taškai: 

3.1. nuvažiavus nuo lentos vienu ratu – 10; 

3.2. nuvažiavus nuo lentos abiem ratais – 20. 

4. „Vėžės“. 

 Tiesia linija 2 m atstumu lygiagrečiai išdėstoma po dvi trinkelių poras. Tarpas tarp 

trinkelių lygus transporto priemonės padangos pločiui plius 0,05 m. Trinkelių aukštis 0,08 m, 

o ilgis ir plotis neribojamas. Vienas trinkelių galas nupjaunamas nuožulniai. Dalyvis turi 

važiuoti tarp trinkelių, jų nekliudydamas. 

 Baudos taškai: 

 4.1. kliudžius trinkelę – 10; 

 4.2. transporto priemonei važiavus šalia trinkelių poros – 20. 

 

5. „Finišas“. 

 Ant finišo linijos pastatomos 0,2–0,35 m aukščio ir 0,1 m pločio kaladėlės, o ant jų 

uždedama 1,1–1,3 m ilgio kartelė. Dalyvis pirmu bandymu turi sustoti taip, kad priekinis ratas 

paliestų kartelę ir jos nenumestų.  

 Baudos taškai: 

5.1. nepalietus kartelės – 10; 

5.2. numetus kartelę – 10; 

5.3. priekiniu ratu neprivažiavus finišo linijos – 5. 

Pastaba. Atstumas tarp figūrų ne mažesnis kaip 5 m. 

Galutinis asmens rezultatas gaunamas sudėjus visus baudos taškus už šią estafetę ir 

taškus už sugaištą laiką (1 sekundė – 1 baudos taškas).  
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 9 priedas 

 

PROTMŪŠIS 

 

Varžybų finalo metu dalyviai turės galimybę sudalyvauti nuotaikingame protmūšyje, kurio 

autorius – televizijos laidų vedėjas, vertėjas, humoristas Paulius Ambrazevičius. Klausimai bus 

susiję su mopedais (motoroleriais) ir motociklais: istorija, įdomiais ir negirdėtais faktais (tačiau 

nebus susiję su KET). Už klausimų sugalvojimą, protmūšio vedimą, taškų skyrimą ir taisykles 

atsakingas protmūšio kūrėjas.  

 

 

 

 

 

 

 


