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JAUNŲJŲ DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ „SAUGUS RATAS“ 
NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE VARŽYBAS 

 

1. Jaunųjų dviračių vairuotojų varžybos „Saugus ratas“ (toliau – Varžybos) yra 

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

– 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. 

 

II SKYRIUS 

VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI IR PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA 

 

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

UAB „coagency“ (toliau – Vykdytojai) internete www.saugusmokinys.lt, el. p. 

konkursas@saugusmokinys.lt, tel. +370 699 74 591 ir +370 677 87 191), savivaldybių 

administracijos švietimo padaliniai, apskričių vyriausieji policijos komisariatai, socialiniai 

partneriai. 

3. Varžybas sudaro keturi etapai: 

I etapas, nuotoliniu būdu, 2022 m. balandžio 27–29 d. 

II etapas (regioninis) nuotoliniu būdu, 2022 m. gegužės 9–11 d. 

III etapas, Panevėžio ir Vilkaviškio srityse 2022 m. birželio 6–7 d. 

IV etapas (nacionalinis) Kauno mieste, 2022 m. birželio 13–15 d. 

4. Etapus organizuoja: 

4.1 2022 m. balandžio 11–14 d. (imtinai) savivaldybės skyrius, atsakingas už mokinių 

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

išsiunčia visoms mokykloms – mokyklų vadovams, kuriose mokosi 11–14 metų vaikai (toliau – 

Dalyviai), laišką, kuriame bus nuoroda į Registracijos formą Varžybų tinklapyje 

https://www.saugusmokinys.lt/saugus–ratas. Registracija skirta mokykloms, norinčioms dalyvauti 

Varžybose „Saugus ratas“; 

4.2 Registracijos formoje reikės nurodyti – miestą, mokyklos pavadinimą, mokyklos 

vadovo paskirto asmens (toliau – Atsakingas asmuo), vardą, pavardę, el. paštą. (Svarbu! Šiuo el. 

paštu bus siunčiama visa svarbi informacija, susijusi su Varžybomis), kontaktinį tel. numerį; 

4.3 Atsakingo asmens pareigos: 

https://www.saugusmokinys.lt/saugus-ratas
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4.3.1 organizuoti Varžybas mokykloje; 

4.3.2  užfiksuoti keturių bei individualiai norinčių dalyvauti, geriausiai pasirodžiusių 

Dalyvių rezultatus Protokole (1 priedas), taip sudarant mokyklos komandą ir užregistruojant 

individualioje įskaitoje dalyvaujančius Dalyvius; 

4.3.3 Dalyvių rezultatus išsiųsti el. paštu Organizatoriams, kurie prieš prasidedant 

Varžyboms atsiuntė Registracijos formą; 

4.4 mokyklos, norinčios dalyvauti Varžybose, užpildo Registracijos formą Varžybų 

tinklapyje iki balandžio 14 d.; 

4.5 užpildyta Registracijos forma Varžybų tinklapyje patvirtina mokyklos dalyvavimą 

Varžybose; 

4.6 Varžybų I etapą, kuris vyks nuotoliniu būdu, 2022 m. balandžio 27–29 d. 

mokyklose organizuoja Atsakingas asmuo (žr. 4.3); 

4.7 balandžio 26 d., t. y. dieną prieš Varžybas, mokyklos Atsakingas asmuo, kuris                

užpildė Registracijos formą dalyvauti Varžybose, gaus el. paštu, kurį nurodė formoje, Pranešimą, 

informuojantį apie Varžybų I etapo pradžią; 

4.8 I etapo metu, t. y. 2022 m. balandžio 27–29 d., Varžybose dalyvaujančios                            

mokyklos, galės pasirinkti atitinkamai patogią dieną ir jos metu spręsti užduotis; 

4.9 visas 3 dienas, t. y. nuo balandžio 27 d. 8 val. iki balandžio 29 d. 23.59 val.                        

mokyklos galės spręsti Varžybų užduotis https://www.saugusmokinys.lt/saugus–ratas tinklapyje; 

4.10  prieš pradedant spręsti Varžybų užduotis, Dalyviui reikės nurodyti vardą, pavardę, 

miestą bei mokyklos pavadinimą: 

4.10.1 Varžybų užduotis Dalyviui bus galima spęsti tik vieną kartą, sprendimo laikas 

yra neribojamas; 

4.10.2 Dalyviui grįžti atgal prie ankstesnio klausimo galimybės nebus;   

4.10.3 vieno klausimo vertė 1 taškas, maksimali taškų suma – 10 taškų; 

4.10.4 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. 

4.10.5 Dalyviui atlikus paskutinę Varžybų užduotį ir paspaudus „Baigti testą“ bus 

parodomi Dalyvio surinkti taškai bei sprendimo laikas. 

4.10.6 Jei vienoje klasėje Dalyviai surenka vienodą taškų skaičių, tuomet geriausiai 

atlikęs užduotis yra tas Dalyvis, kuris greičiausiai atliko užduotis. 

https://www.saugusmokinys.lt/saugus-ratas
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4.11 Atsakingas asmuo, iš geriausius rezultatus pasiekusių Dalyvių, užpildydamas 

Protokolą (1 priedas), sudaro vieną bendrą mokyklos komandą, kuri pretenduoja dalyvauti II 

etape. 

4.12 Dalyviams suteikiama galimybė kitame konkurso etape dalyvauti ir asmeninėje 

įskaitoje. Dalyvius registruoja Protokole (1 priedas) Atsakingas asmuo. 

4.13 Mokyklos komandą sudaro geriausius rezultatus mokykloje pasiekę keturi 

Dalyviai (11 – 14 metų vaikai) ir komandos vadovas (mokytojas/Atsakingas asmuo), kuris 

užtikrina mokinių komandos dalyvavimą sekančiame etape. 

4.14 Atlikus nuotolinių Varžybų užduotis, iki balandžio 29 d. 23.59 val. Atsakingas 

asmuo per tris darbo dienas išsiunčia Protokolus su Dalyvių rezultatais konkurso 

Organizatoriams, kurie atsiuntė Registracijos formos nuorodą mokyklai. 

4.15 Už I etapo galutinį rezultatų fiksavimą yra atsakingi Organizatoriai. 

4.16 Pasibaigus I etapui, Organizatoriai gautus Protokolus, per tris dienas išsiunčia 

Varžybų Vykdytojams el. paštu konkursas@saugusmokinys.lt 

 

5. II (regioninį) etapą 2022 m. gegužės 9–11 d. organizuoja Varžybų Vykdytojai 

nuotoliniu būdu ir mokyklos paskirtas Atsakingas asmuo. 

5.1 II etape dalyvauja mokyklų komandos bei individualiai dalyvaujantys Dalyviai, kurių 

Protokolus pateikė Atsakingas asmuo Organizatoriams iki balandžio 29 d. 

5.2 Atsakingo asmens pareigos II etape: 

5.2.1 Užtikrinti Varžybų II etapo organizavimą mokykloje, 

5.2.2 Užtikrinti II etapo atliktos užduočių vykdymą, 

5.2.3 Užtikrinti mokyklos komandos pavadinimo sudarymą. 

5.3 II etapo eiga – Varžybų Vykdytojai 2022 m. gegužės 8 d. el. paštu atsiunčia 

Atsakingam asmeniui laišką su II etapo užduotimis. 

5.4 II etapo užduotis sudaro: 

5.4.1 1 teorinė užduotis („Kryžiažodis“) 

5.4.2 1 praktinė užduotis („Vaizdo siužeto užduotis”). 

5.5 Atsakingas asmuo, mokyklos komandai bei individualiai dalyvaujančiam Dalyviui 

atlikus II etapo užduotis, el. paštu iki 2022 m. gegužės 11 d. 23.59 val. atsiunčia užduočių failą 

Varžybų Vykdytojams el. paštu konkursas@saugusmokinys.lt. 

5.6 Į III etapą pateks po penkias mokyklų komandas ir po 3 individualiai dalyvaujančius 

Dalyvius iš keturių Lietuvos regionų, kurios (-ie) pasieks geriausius rezultatus (t. y. komandos bei 

Dalyviai bus renkami atsižvelgiant į komandų / Dalyvių pateiktą laiką atliekant II etapo praktinę 

– Vaizdo siužeto užduotį). 

mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
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5.7 Varžybų Vykdytojai per tris dienas Varžybų tinklapyje 

https://www.saugusmokinys.lt/saugus–ratas paskelbia mokyklas, kurios patenka į III etapą. 

 

6. III etapą, 2022 m. birželio 6–7 d., organizuoja Panevėžyje (1 Sritis) ir Vilkaviškyje 

(2 Sritis) esančios mokyklos su Atsakingais asmenimis (toliau – Regioninio etapo organizatoriai) 

(2 priedas) ir Konkurso Vykdytojai į pagalbą pasitelkdami savivaldybių administracijos švietimo 

padalinius ir apskričių vyriausiuosius policijos komisariatus. 

6.1 Regioninio etapo organizatoriai: 

- Konkurso socialinis partneris iš Panevėžio rajono (toliau – 1 sritis) 

- Konkurso socialinis partneris iš Vilkaviškio rajono (toliau – 2 sritis) 

6.2 III etape dalyvauja po penkias mokyklų komandas ir po tris individualiai 

dalyvaujančius Dalyvius iš keturių Lietuvos regionų, kurios surinko daugiausiai taškų atliekant II 

etapo užduotis. pateikė užduočių failą Varžybų Vykdytojams el. paštu 

konkursas@saugusmokinys.lt. 

6.3 Regioninio etapo organizatoriai yra atsakingi už Varžybų organizavimą mokykloje 

bei Varžybų užduočių vykdymą. 

6.4 III etapą sudaro (3–6 priedai): 

6.4.1 Teorinė rungtis (Atsakyti į KET klausimus), 

6.4.2 Praktinė užduotis (Važiavimas trasa. Esant galimybėms vyksta realiame eisme – 

kelyje), 

6.5 Rekvizitais, reikalingais atlikti Varžybų užduotis pasirūpina Regioninio etapo 

organizatoriai. 

6.6 Už III etapo dalyvių galutinių rezultatų fiksavimą yra atsakingi Regioninio etapo 

organizatoriai. 

6.7 Regioninio etapo organizatoriai, pasibaigus III etapui, visų dalyvaujančių komandų 

bei individuliai dalyvaujančių Dalyvių rezultatus (6 priedas) per tris darbo dienas išsiunčia el. 

paštu konkursas@saugusmokinys.lt 

6.8 IV etape (nacionaliniame) dalyvaus: 

6.8.1 Penkios, geriausius rezultatus 1 srityje pasiekusios mokyklų komandos ir trys 

geriausius rezultatus pasiekę individualiai dalyvaujantys Dalyviai, 

6.8.2 Penkios, geriausius rezultatus 2 srityje pasiekusios mokyklų komandos ir trys 

geriausius rezultatus pasiekę individualiai dalyvaujantys Dalyviai. 

6.9 Geriausiai pasirodžiusios komandos bei individualiai dalyvaujantys Dalyviai, bus 

skelbiami per 3 dienas nuo Varžybų pabaigos tinklapyje https://www.saugusmokinys.lt/saugus–

ratas ir kviečiami dalyvauti IV finaliniame etape. 

https://www.saugusmokinys.lt/saugus-ratas
mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
https://www.saugusmokinys.lt/saugus-ratas
https://www.saugusmokinys.lt/saugus-ratas
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6.10   Atsakingas asmuo, prieš prasidedant III etapui (nacionaliniam), t. y., prieš 3 dienas 

privalo patvirtinti apie dalyvavimą Varžybose ir informuoti apie tai el. paštu 

konkursas@saugusmokinys.lt. 

6.11   Komandai ir individuliai dalyvaujantiems Dalyviams, nepateikus informacijos arba 

atsisakius dalyvauti nacionaliniame etape, bus kviečiamos komandos ir individualiai 

dalyvaujantys Dalyviai, užėmę žemesnes vietas. 

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

kitos priežasties, galima keisti ne daugiau kaip 50 procentų. 

 

7. IV etapą (nacionalinį) 2022 m. birželio 13–15 d. organizuoja Varžybų Vykdytojai 

į pagalbą pasitelkdami Regioninio etapo organizatorius, savivaldybių administracijos švietimo 

padalinius ir apskričių vyriausiuosius policijos komisariatus, socialinius partnerius. 

7.1 IV (finaliniame), etape dalyvauja 10 geriausių mokyklų komandų ir 6 geriausi 

individualiai dalyvavę mokiniai. 

7.2 Komandos, patekusios į finalinį (nacionalinį) etapą, prieš 3 dienas privalo patvirtinti 

apie savo dalyvavimą Varžybose ir informuoti apie tai el. paštu konkursas@saugusmokinys.lt. 

Komandai, nepateikusiai informacijos arba atsisakius dalyvauti nacionaliniame etape, bus 

kviečiamos komandos, užėmusios žemesnes vietas. 

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

kitos priežasties, galima keisti ne daugiau kaip 50 procentų 

7.4 IV finalinis etapas organizuojamas gyvai – Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko 

mokykloje adresu: Kaunas Ašigalio g. 23,. 

7.5 IV etapą sudaro (7 – 11 priedai): 

7.5.1 Teorinė užduotis („Dviračio dalys ir klausimai“), 

7.5.2 Praktinė užduotis („Dviračio gedimų ir trūkumų nustatymas“); 

7.5.3 Praktinė užduotis („Dviračio figūrinis vairavimas“). 

7.6  IV etapo Dalyvių komandų ir individualiai dalyvaujančių Dalyvių rezultatai 

fiksuojami IV etapo metu. 

7.7 IV etapo metu skelbiami pirmos, antros ir trečios vietos nugalėtojai ir apdovanojami 

Varžybų prizais (žr. V skyrius.) 

 

III SKYRIUS 

VARŽYBŲ DALYVIAI 

 

1. Varžybose dalyvauja 11–14 metų mokiniai. 

mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
mailto:konkursas@saugusmokinys.lt
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2. Prieš prasidedant II etapui mokyklų komandų vadovai pateikia varžybų 

Organizatoriams komandos ir individualiai startuosiančių dalyvių paraiškas (1 priedas), 

patvirtintas mokyklos direktoriaus. 

3. Varžybų etapų organizatoriai sudaro teisėjų kolegiją. 

4. Varžybų metu iškilusius neaiškumams sprendžia to etapo organizatoriai ir teisėjų 

kolegija. 

5. Dalyviai į III ir IV etapo varžybas atvyksta turėdami savo: dviračius, šalmus, dviračio 

vairuotojo pažymėjimus arba asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Dalyviams 

rekomenduojama vilkėti ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais. Pageidautina, 

kad komanda turėtų vienodą aprangą. 

6. Komandai, nepateikus informacijos arba atsisakius dalyvauti kitame etape, bus 

kviečiamos komandos (Dalyviai), užėmusios žemesnes vietas. 

7. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę į IV (nacionalinį) etapą pakviesti papildomai 

komandų, III etape užėmusias žemesnes nei pirmas tris vietas. 

 

IV SKYRIUS 

VARŽYBŲ REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS IR NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS 

 

1. Geriausius rezultatus pasiekusi mokyklos komanda bei individualioje įskaitoje 

geriausius rezultatus pasiekęs Dalyvis, skelbiami nugalėtojais. 

2. Jeigu rezultatai vienodi, pirmumą turi mokyklos komanda bei Dalyvis, II etape 

pasiekę geresnius rezultatus šiose rungtyse: „Kelių eismo taisyklės“, toliau atsižvelgiama į 

Važiavimo trasa, „Dviračio dalys ir klausimai“, Dviračio figūrinio vairavimo, Dviračio gedimų 

ir trūkumų nustatymo rungčių rezultatus. 

3. Atskirose rungtyse aukštesnę vietą užima komanda (dalyvis), kuri (–is) surenka 

daugiausia taškų. 

4. Apeliaciją komandos vadovas pateikia vyriausiajam teisėjui raštu ne vėliau kaip per 

30 minučių po rungties. 

 

V SKYRIUS 

APDOVANOJIMAS 

1. Visi dalyvaujantys Varžybose mokiniai bei komandų vadovai apdovanojami 

konkurso Vykdytojų dovanomis. 

2. Komandos, IV (finaliniame) etape laimėjusios pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas, 

apdovanojamos Varžybų diplomais, medaliais ir prizais. Komandų vadovai – Varžybų padėkos 

Diana
Rectangle
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1 priedas 

 

TVIRTINU: 

Direktorius 

  

(vardas, pavardė) 

  

(parašas) 

 

........................................................................................................................ 
(miesto, rajono, savivaldybės) 

 

....................................................................................................................... 
(mokyklos pavadinimas) 

 

P A R A I Š K A  

DALYVAUTI JAUNŲJŲ DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ „SAUGUS RATAS“ 

 

   ............................................................ ETAPE 
(rajoniniame, regioniniame, nacionaliniame) 

  

 ....................................................................................................................... 
( varžybų vieta ir data ) 

 

 Dalyvaujantys komandinėje įskaitoje (11–14 metų dalyviai) 

Eil. 

Nr. 
Vardas  Pavardė Gimimo metai Pastabos 

1      

2      

3      

4      

 Dalyvaujantys individualiai (11–14 metų dalyviai) 

Eil.nr. Vardas  Pavardė Gimimo metai Pastabos 

1      

2      

3      

4      

...     

 

TVIRTINU 
 

Mokyklos vadovas

  
(vardas, pavardė, parašas) 

 

Komandos vadovas

  
(vardas, pavardė, parašas) 

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 

JAUNŲJŲ DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ „SAUGUS RATAS“ 

III ETAPO ORGANIZATORIAI (SRITYS) 

 
Regioninio etapo vieta 

 

Vilkaviškis 

 

Regioninio etapo vieta 

 

Panevėžys 

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 
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3 priedas 

JAUNŲJŲ DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ „SAUGUS RATAS“ 

III ETAPO UŽDUOTYS 

 

Dalyvių dviračio techninės būklės tikrinimas prieš atliekant užduotis 

1.1 Dviračio techninė būklė turi atitikti Kelių eismo taisyklėse nustatytus 

reikalavimus. 

1.2 Ant techniškai tvarkingų dviračių užklijuojami lipdukai. 

1.3 Dalyviui važiuoti trasa techniškai netvarkingu dviračiu neleidžiama. 

 

1. KELIŲ EISMO TAISYKLĖS 

1.1 Dalyvaujančios komandos nariai, tarpusavyje išsirenka vieną Dalyvį, kuris 

atliks teorinę užduotį. Individualioje įskaitoje dalyvaujantis Dalyvis, dalyvauja pats. 

1.2 Dalyvis trauks 5 klausimus ir į juos visus turės atsakyti pats vienas asmeniškai 

raštu per 10 minučių. 

1.3 Už kiekvieną teisingą atsakymą skiriami 5 taškai. 

1.4 Už kiekvieną neteisingą atsakymą skiriamas 1 baudos taškas. 

1.5 Didžiausias taškų skaičius – 25 taškai. 

 

2. VAŽIAVIMAS TRASA 

2.1 Dalyviai važiuoja trasa, kurioje išdėstyti kelio ženklai, nubrėžtos ženklinimo 

linijos, o eismą reguliuoja šviesoforas arba kelių eismo reguliuotojas. 

2.2 Už kiekvieną pažeidimą skiriami 2 baudos taškai. Trasą įveikus be klaidų 

skiriama 60 taškų. Teisingi dviračio vairuotojo veiksmai aprašyti 5 priede. 

2.3 Kelio ženklai, ženklinimo linijos, šviesoforai gali būti mažesnių matmenų negu 

nustatyta, o atstumai tarp jų ir išdėstymas trasoje gali neatitikti standarto. 

2.4 Organizatorių sprendimu vienu metu trasa gali važiuoti keli dalyviai. 

 

3. VARŽYBŲ REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS IR NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS 

 

1. Geriausius rezultatus pasiekusi mokyklos komanda bei individualioje įskaitoje 

geriausius rezultatus pasiekęs Dalyvis, skelbiami nugalėtojais. 

2. Jeigu rezultatai vienodi, pirmumą turi mokyklos komanda bei Dalyvis, II etape 

pasiekę geresnius rezultatus šiose rungtyse: „Kelių eismo taisyklės“, toliau atsižvelgiama į 
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Važiavimo trasa, „Dviračio dalys ir klausimai“, Dviračio figūrinio vairavimo, Dviračio 

gedimų ir trūkumų nustatymo rungčių rezultatus. 

3. Atskirose rungtyse aukštesnę vietą užima komanda (dalyvis), kuri (–is) surenka 

daugiausia taškų. 

4. Apeliaciją komandos vadovas pateikia vyriausiajam teisėjui raštu ne vėliau 

kaip per 30 minučių po rungties. 
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4 priedas 

 

JAUNŲJŲ DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ „SAUGUS RATAS“ 

III ETAPO UŽDUOTIS 

 

„KELIŲ EISMO TAISYKLĖS“ 

1.1 Dalyvaujančios komandos nariai, tarpusavyje išsirenka vieną Dalyvį, kuris 

atliks teorinę užduotį. Individualioje įskaitoje dalyvaujantis Dalyvis, dalyvauja pats. 

1.2 Dalyviui bus pateikti užversti klausimai iš kurių, Dalyvis pasirenka 5 

klausimus. 

1.3 Dalyvis trauks 5 klausimus ir į juos visus turės atsakyti pats vienas asmeniškai 

raštu per 10 minučių. 

1.4 Už kiekvieną teisingą atsakymą skiriami 5 taškai. 

1.5 Už kiekvieną neteisingą atsakymą skiriamas 1 baudos taškas. 

1.6 Didžiausias taškų skaičius – 25 taškai. 

 

Klausimai iš kurių, nežiūrint, Dalyvis trauks 5 klausimus: 

Klausimai 

 

1. Kaip vadinasi šis kelio ženklas? 

1. Dviračių takas; 

2. Dviračių eismas; 

3. Dviračių eismas draudžiamas; 

4. Važiuoti dviračiais draudžiama; 

5. Važiuoti nesustojus draudžiama. 

 

 

2. Kokio atstumo rekomenduojama laikytis automobilio vairuotojui 

važiuojančiam didesniu nei 50 km/val. greičiu apvažiuojant ar lenkiant dviratininką? 

1.1 m;  

2. 1,5 m; 

3. 2 m; 

4. 2,5 m. 

 

 

3. Ar dviračio vairuotojas, artėdamas prie vietos, kur reikia kirsti 

važiuojamąją dalį, visais atvejais privalo sumažinti važiavimo greitį ir gali tęsti judėjimą 

tik įsitikinęs, kad važiuoti saugu ir nebus trukdoma kitiems eismo dalyviams? 

1. Taip; 
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2. Ne. 

 

 

4. Pro pat pėsčiąjį dviratininkui leidžiama važiuoti greičiu, kuris yra artimas: 

1. Pėsčiojo judėjimo greičiui; 

2. Paspirtuko judėjimo greičiui; 

3. Automobilių judėjimo greičiui. 

 

 

 

 

5. Ar dviratininkas, važiuodamas važiuojamąja kelio dalimi dienos metu su 

įjungtais žibintais, privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais? 

1. Taip, privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais; 

2. Ne, jei įjungti dviračio priekyje baltos spalvos žibintai, o gale – raudonos spalvos 

žibintai; 

3. Taip, nes taip nustatyta reikalavimuose dviračių vairuotojams; 

4. Ne, ryškiaspalvės liemenės su šviesą atspindinčiais elementais nėra privaloma. 

 

6. Kas privalo duoti kelią? 

1 Dviratininkas; 

2 Greitosios automobilis. 

 

7. Kas yra pėsčiasis? 

1. Pėsčiasis, einantis šaligatviu; 

2. Transporto priemonėje esantis keleivis; 

3. Asmuo, važiuojantis riedučiais, riedlente, paspirtuku. Traukiantis (stumiantis) 

rogutes, vaikišką ar kitokį vežimėlį; 

4. Asmuo, dirbantis kelyje. 
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8. Ar visada dviračio vairuotojas privalo rodyti įspėjamąjį signalą prieš 

atlikdamas manevrą? 

1 Neprivalo rodyti, jei kelyje nėra transporto priemonių; 

2 Įspėjamąjį signalą privaloma rodyti visada. 

 

 

 

 

 

9. Dviratininkams draudžiama: 

1 Važiuoti per pėsčiųjų perėją nenulipus nuo dviračio; 

2 Važiuoti gyvenamosiose zonose; 

3 Vežti keleivius tam skirtose priekabose; 

4 Važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais, vežti keleivius, jeigu nėra įrengtų 

specialių sėdėjimo vietų. 

 

 

10. Kas gali eiti/važiuoti taku pažymėtu šiuo kelio ženklu? 

1 Pėstieji; 

2 Dviratininkai; 

3 Asmenys su paspirtukais; 

4 Asmenys su riedučiais; 

5 Asmenys su riedlentėmis 

 

11. Simas vakare važiuoja dviračiu. Važiuojant keliu, jį akina priešais 

atvažiuojančios transporto priemonės žibintų šviesa. Ką jis turi daryti? 

1 Neįvažiuoti į kitą eismo juostą; 

2 Sulėtinti greitį; 

3 Prireikus sustoti; 

4 Važiuoti nemažinant greičio. 

 

 

12. Turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, važiuoti dviračiu keliais 

leidžiama nuo: 

1 12 m; 

2 14 m; 

3 16 m. 
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13. Ar dviratininkas privalo praleisti pėsčiuosius, sukdamas į kairę? 

1 Privalo praleisti pėsčiuosius; 

2 Praleisti neprivalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Jeigu nėra šaligatvio, kelkraščio arba pėsčiųjų tako, pėsčiasis privalo eiti: 

1 Važiuojamąja dalimi, bet kuria kelio puse; 

2 Važiuojamąja dalimi transporto priemonių važiavimo kryptimi; 

3 Važiuojamosios dalies pakraščiu, prieš transporto priemonių važiavimo kryptį; 

4 Pėsčiajam eiti draudžiama. 

 

 

15. Važiuojant dviračiu keliu, tamsiuoju paros metu, turi būti tvarkingi: 

1. Garso signalas; 

2. Stabdžiai; 

3. Atšvaitai; 

4. Šviesos prietaisai. 

 

 

16. Keliomis eilėmis leidžiama dviratininkams važiuoti važiuojamosios dalies 

kraštine dešine eismo juosta? 

1 Viena; 

2 Dviem; 

3 Dviratininkams važiuoti važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta 

draudžiama. 

 

 

17. Paprastojo paspirtuko be variklio vairuotojas privalo vadovautis Kelių eismo 

taisyklėmis, skirtomis: 

1. Motorinių transporto priemonių vairuotojams; 

2. Pėstiesiems eismo dalyviams; 

3. Dviratininkams. 
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18. Elektrinis paspirtukas priskiriamas dviračio kategorijai (kaip ir motorinis 

dviratis) 

TAIP arba NE 

 

19. Dviračiu galima važiuoti tik dviračių juostomis, įrengtomis dešiniame kelio 

krašte 

TAIP arba NE 

 

20. Dviratininkas rodo signalą ir jis ... 

1. Suks į kairę pusę; 

2. Suks į dešinę pusę; 

3. Sustos; 

4. Pradės važiuoti. 

 

 

 

21. Jei norite kirsti gatvę, turite nulipti nuo dviračio ir persivesti jį per pėsčiųjų 

perėją. 

TAIP ar NE 

 

22. Pažymėkite, kas draudžiama dviratininkams? 

1 Važiuoti važiuojamąja dalimi, jeigu įrengti dviračių takai; 

2 Važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais; 

3 Važiuoti pėsčiųjų perėjomis; 

4 Važiuoti užmiesčio keliu kelkraščiu palei automobilių važiavimo kryptį. 

 

23. Koks tai kelio ženklas? 

1. Įvažiuoti draudžiama; 

2. Plyta; 

3. Ribotas ilgis; 

4. Eismas draudžiamas. 
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24. Ar dviratininkė teisingai juda per pėsčiųjų perėją? 

TAIP ar NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Koks tai kelio ženklas? 

1. Duoti kelią; 

2. Pagrindinis kelias; 

3. Eismas draudžiama; 

4. Stovėjimo zona. 

 

 

 

 

26. Kokiai kelio ženklų grupei priklauso šie kelio ženklai? 

1. Paslaugų; 

2. Nukreipiamųjų; 

3. Pirmumo; 

4. Nurodomųjų. 
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27. Elektriniu paspirtuku, kurio galia ne didesne nei 1kW, o greitis nesiekia 25 

km/val.,  galima važiuoti: 

1. Dviračių takais; 

2. Pėsčiųjų ir dviračių takais; 

3. Dviračių juostomis, kur jų nėra – tam tinkamu kelkraščiu; 

4. Šaligatviais, netrukdant pėstiesiems. 

 

28. Važiuojant elektriniu paspirtuku draudžiama kirsti važiuojamąją dalį 

pėsčiųjų perėjomis: 

TIESA ar NETIESA 

 

 

29. Paspirtukams, važiuojantiems greičiau nei 25 kilometrų per valandą greičiu: 

1. Reikalingas vairuotojo pažymėjimas; 

2. Neprivalomas vairuotojo pažymėjimas; 

3. Privaloma dėvėti šalmą; 

4. Rekomenduojamas šalmo dėvėjimas 

 

30. Paspirtuko vairuotojams, važiuojantiems greičiau nei 25 kilometrų per 

valandą greičiu draudžiama važiuoti šaligatviais, dviračių takais. 

 

TAIP ar NE 

 

 

31.Asmenys, važiuojantys riedučiais, riedlentėmis, paspirtukais, neįgaliųjų 

vežimėliais, vedantys dviratį, mopedą, motociklą, stumiantys vaikišką ar kitokį vežimėlį 

yra pėstieji ir privalo vykdyti pėsčiųjų pareigas. 

 

TAIP ar NE 

 

 

32. Dviračių (elektrinių paspirtukų) vairuotojams draudžiama: 

1. Važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais; 

2. Būti velkamiems kitų transporto priemonių; 

3. Kirsti važiuojamąją dalį važiuojant pėsčiųjų perėjomis; 

4. Važiuoti pėsčiųjų ir dviračių takais. 
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33. Elektrinių  paspirtukų vairuotojams: 

1. Rekomenduojama duoti kelią pėstiesiems; 

2. Kertant važiuojamąją kelio dalį  privaloma nulipti nuo transporto priemonės ir 

saugiai ją pervežti per pėsčiųjų perėją; 

3. Tamsiu paros metu būtina dėvėti liemenę su šviesą atspindinčiais elementais, 

įsijungi žibintus; 

4. Privaloma duoti kelią pėstiesiems 

 

 

34. Jei žmogus naudojasi paprastu paspirtuku – jis yra prilyginamas pėsčiajam. 

 

TAIP ar NE 

 

 

35. Elektriniu paspirtuku, kurio galia ne didesne nei 1kW,o greitis nesiekia 25 

km/val. važiuojančiam vairuotojui galioja visi dviratininkų kelių eismo taisyklių 

reikalavimai. 

 

TAIP ar NE 

 

 

36. Galingesnių nei 1 kW galios variklius turinčius elektrinius paspirtukų, kurie 

gali išvystyti ir iki 45 km/val. greitį, vairuotojai: 

1. Privalo  apdrausti transporto priemonę; 

2. Privalo įregistruoti ir jiems atlikti techninę apžiūrą; 

3. Privalo turėti AM ar bet kurį kitą motorinių transporto priemonių vairavimo 

pažymėjimą; 

4. Privalo dėvėti motociklininkams skirtus šalmus. 

 

 

37. Ar gali elektrinio paspirtuko, kurio galia ne didesne nei 1kW,o greitis nesiekia 

25 km/val., vairuotojas vežti keleivius: 

1. Gali, jei keleivio ūgis ir svoris yra dvigubai mažesnis, nei paspirtuko vairuotojo; 

2. Gali, jei abu dėvi dviratininko šalmus; 

3. Vežti draudžiama, išskyrus, jei   tai daro šeimos narys; 

4. Vežti draudžiama. 

 

 

 

 

 

 

5 priedas 
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JAUNŲJŲ DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ „SAUGUS RATAS“ 

III ETAPO UŽDUOTIS 

„VAŽIAVIMAS TRASA“ 

 

Šiame dokumente pateikiami Jaunųjų dviračių vairuotojų varžybų „Saugus ratas“ III 

etapo rungties „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. 



22 

 

 

 

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 dalies 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. 
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6 priedas 

JAUNŲJŲ DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ „SAUGUS RATAS“ 

III ETAPO 

KOMANDŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS 

 

    

(data, vieta) 

Eil. 

Nr. 

Komandos pavadinimas, 

mokinių vardai ir 

pavardės 

Taškai 

Taškų suma Vieta 
KET Važiavimas trasa 

KOMANDOS 

  

komanda 

    

1      

2      

3      

4      

  

komanda 

    

5      

6      

7      

8      

  

komanda 

    

9      

10      

11      

12      

  

komanda 

    

13      

14      

15      

16      

INDIVIDUALIAI STARTUOJANTYS MOKINIAI 

17       

18       

19       

20       

21       

22       

 

 

Vyr. teisėjas     
 (parašas)         (vardas, pavardė) 

 

Vyr. sekretorius     
    (parašas)         (vardas, pavardė) 
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7 priedas 

 

JAUNŲJŲ DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ „SAUGUS RATAS“ 

IV (FINALINIO) ETAPO 

RUNGTYS 

 

Dalyvių dviračio techninės būklės tikrinimas prieš atliekant užduotis 

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

1.2 Ant techniškai tvarkingų dviračių užklijuojami lipdukai. 

1.3 Dalyviui važiuoti trasa techniškai netvarkingu dviračiu neleidžiama. 

 

1. „DVIRAČIO DALYS IR KLAUSIMAI“ 

 

1. Komanda išsirenka tarpusavyje narį, kuris atliks užduotis. 

2. Dalyviui įteikiama popierinė užduotis, kurioje reikia įrašyti nurodytus rodyklėmis 

objektus bei atsakyti į klausimą. (9 priedas). 

3. Užduoties bendras taškų skaičius - 10 taškų. 

4. Pirma užduotis: 

4.1 Vienas teisingai įvardintas objektas vertas 1 taško. 

4.2 Neteisingai arba visai neįvardintas objektas vertas 0 taškų 

4.3 Didžiausias taškų skaičius - 8 taškai. 

5. Antra užduotis: 

5.1 Atsakyti į klausimą: tiesa / netiesa 

5.2 Argumentuoti, kodėl pasirinktas toks atsakymas. 

5.3 Atsakius teisingai į vieną klausimo dalį skiriamas 1 taškas. 

5.4 Neatsakius visai/ar atsakius neteisingai skiriama 0 taškų. 

5.5 Didžiausias taškų skaičius – 2 taškai. 

 

2. FIGŪRINIS DVIRAČIO VAIRAVIMAS 

2.1 Figūros (6 priedas): 

2.1.1  „Trumpų lentelių koridorius“; 

2.1.2 „Aštuonetukas“; 

2.1.3 „Gyvatukas“; 

2.1.4 „Įsiminti skaičius“; 

2.1.5 „Sūpuoklės“; 
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2.1.6 „Kvadratas“; 

2.1.7 „Kartelė“; 

2.1.8 „Siaurėjantis vingis“. 

2.2 Trasoje turi būti šešios figūros. Atstumas tarp figūrų ne mažesnis kaip 3 metrai. 

Figūras parenka ir jų seką nustato teisėjų kolegija. 

2.3 Dalyvis visas figūras turi atlikti jų išdėstymo aikštelėje seka, neatlikdamas pašalinių 

manevrų. 

2.4 Didžiausias taškų skaičius – 120. 

2.5 Figūrinio vairavimo rungtyje dalyviai važiuoja užsidėję kuprines ir šalmus. 

 

 

3. TECHNINĖ RUNGTIS 

3.1 Varžybų dalyviams per 2 minutes nustatyti dviračio trūkumus ar gedimus, kuriuos 

dalyviai pažymi lape (10 priedas). 

3.2 Dviračio trūkumų ar gedimų gali būti ne daugiau kaip penki. 

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

 

 

VARŽYBŲ REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS IR NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS 

 

1. Nugali komanda (Dalyvis), kuri (–is) surenka daugiausia taškų visose rungtyse. Jeigu 

rezultatai vienodi, toliau atsižvelgiama į dviračio figūrinio vairavimo, dviračio gedimų ir trūkumų 

nustatymo rungčių rezultatus. 

2. Atskirose rungtyse aukštesnę vietą užima komanda (Dalyvis), kuri (–is) surenka 

daugiausia taškų. 

3. Apeliaciją komandos vadovas pateikia vyriausiajam teisėjui raštu ne vėliau kaip per 

30 minučių po rungties. 
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8 priedas 

JAUNŲJŲ DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ „SAUGUS RATAS“ 

IV (FINALINIO) ETAPO 

KOMANDŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS 

     
(data, vieta) 

 

Eil. 

Nr. 

Komandos 

pavadinimas, 

mokinių vardai ir 

pavardės 

Taškai 

Taškų suma Vieta 
Dviračio 

dalys ir 

klausimai 

 

Figūrinis 

dviračio 

vairavimas 

 

Techninė rungtis 

KOMANDOS 

 komanda      

      

      

      

      

 komanda      

      

      

      

      

 komanda      

      

      

      

      

 komanda      

      

      

      

      

INDIVIDUALIAI STARTUOJANTYS MOKINIAI 

       

       

       

       

       

       
 

 

Vyr. teisėjas     
  (parašas)          (vardas, pavardė) 

 

Vyr. sekretorius     
    (parašas)          (vardas, pavardė) 
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9 priedas 

 

JAUNŲJŲ DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ „SAUGUS RATAS“ 

IV (FINALINIO) ETAPO 

 

“DVIRAČIO DALYS IR KLAUSIMAI” 

 

UŽDUOTIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Atsakykite į klausimą apibraukdami atsakymo variantą ir argumentuokite kodėl taip 

manote. 

Klausimo vertė - 2 taškai, atsakius į vieną klausimo dalį skiriamas 1 taškas, neatsakius visai/ar atsakius 

neteisingai skiriama 0 taškų. 

 

Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu, dviračio vairuotojui rekomenduojama dėvėti ryškiaspalvę 

liemenę su šviesą atspindinčiais elementais:    Tiesa / Netiesa. 

 

Atsakymo pagrindimas, kodėl taip manote: 

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

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

Atsakymas:   Netiesa 

Argumentas: Važiuojant keliu tamsiu paros metu ar esant blogam matomumui, dviračių vairuotojams liemenė su 

šviesą atspindinčiais elementais yra privaloma, o ne rekomenduojama, todėl atsakymas yra Netiesa. 
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10 priedas 

 JAUNŲJŲ DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ „SAUGUS RATAS“ 

VI (FINALINIO) ETAPO UŽDUOTIS 

„DVIRAČIO TRŪKUMAI AR GEDIMAI“ 

 

   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 atšvaitas arba žibintas 

 Galinis atšvaitas arba 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 atšvaitas arba žibintas 

 Galinis atšvaitas arba 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 atšvaitas arba žibintas 

 Galinis atšvaitas arba 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 atšvaitas arba žibintas 

 Galinis atšvaitas arba žibintas 

 Atšvaitai priekinio rato stipinuose 

 Atšvaitai galinio rato stipinuose 

 Priekinio rato ašies varžtai 

 Galinio rato ašies varžtai 

 Priekinė padanga 

 Galinė padanga 
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11 priedas 

 

JAUNŲJŲ DVIRAČIŲ VAIRUOTOJŲ VARŽYBŲ „SAUGUS RATAS“ 

VI (FINALINIO) ETAPO UŽDUOTYS 

 „FIGŪRINIS DVIRAČIO VAIRAVIMAS“ 

 

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. Figūrą įveikus be klaidų 

skiriama 20 taškų, kurių suma mažinama šiais atvejais: 

1.1.1 palietus koja žemę – 1; 

1.1.2 kritus – 3; 

1.1.3 kliudžius lentelę – 2; 

1.1.4 praleidus lentelių porą – 4; 

1.1.5 praleidus figūrą – 20. 

 

60 606060 60

4

1
0
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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. Figūrą įveikus be klaidų skiriama 20 taškų, kurių suma mažinama šiais 

atvejais: 

2.1.1 palietus koja žemę – 1; 

2.1.2 kritus – 3; 

2.1.3 už pajudintą trinkelę – 1; 

2.1.4 praleidus figūrą – 20. 
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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. Figūrą 

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

3.1.1 palietus koja žemę (kiekvienu atveju) – 1; 

3.1.2 kritus (kiekvienu atveju) – 3; 

3.1.3 neapvažiavus stovelio – 4; 

3.1.4 prisilietus prie stovo – 2; 

3.1.5 užvažiavo ant linijos (kartelės) – 2; 

3.1.6 praleidus figūrą – 20. 
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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. Figūrą įveikus be klaidų skiriama 20 taškų, kurių suma mažinama šiais 

atvejais: 

4.1.1 palietus koja žemę – 1; 

4.1.2 kritus – 3; 

4.1.3 pasakius neteisingai skaičių – 3; 

4.1.4 lietus liniją ar ją pervažiavus – 2; 

4.1.5 praleidus figūrą – 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juostelės tvirtinimas
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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. Figūrą įveikus be klaidų skiriama 20 taškų, kurių suma 

mažinama šiais atvejais: 

5.1.1 palietus koja žemę – 1; 

5.1.2 kritus – 3; 

5.1.3 nuvažiavus vienu ratu nuo lentos – 5; 

5.1.4 nuvažiavus abiem ratais nuo lentos – 10; 

5.1.5 praleidus figūrą – 20; 

300

Atrama

2
0



34 

 

 

 

6. „KVADRATAS“ 

 

6.1. 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. Figūrą įveikus be klaidų skiriama 20 taškų, kurių suma mažinama šiais 

atvejais: 

6.1.2. palietus koja žemę – 1; 

6.1.3. kritus – 3; 

6.1.4. užvažiavus ant linijos (kartelės) – 2; 

6.1.5. praleidus figūrą – 20. 
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7. „KARTELĖ“ 

 

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

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

7.1.2. palietus koja žemę – 1;kritus – 3; 

7.1.3. numetus kartelę – 5; 

7.1.4. palietus kartelę – 2; 

7.1.5. praleidus figūrą – 20.   
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8.  „SIAURĖJANTIS VINGIS“ 

 

8.1. „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. Figūrą įveikus 

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

8.1.2. palietus koja žemę – 1; 

8.1.3. kritus – 3; 

8.1.4. kliudžius kūgį – 2; 

8.1.5. praleidus figūrą – 20. 


