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VšĮ TERRASPORT akademija 

 RIEDUČIŲ ŠVENTĖ „RIEDANTIS VILNIUS 2017“  

RUNGTYS 
        Kateg.   

Laikas     
  RUNGTIS APRAŠYMAS Laimėtojas V M GALIMAS 

DALYVIŲ 
SKAIČIUS 

nuo iki Apdovanojimai 

1 Sprintas Vieta – estrados žiedas. 
Kiekviename važiavime važiuoja 3-6 dalyviai. 
Atskirai varžosi vyrai ir moterys 

Greičiausiai 
apvažiavęs trasą 

x x  12:00 13:30 1-3 vietos, atskirai 
V/M 

2 Vaikų sprintas Vieta – estrados žiedas (5-6 m. vaikams už 
estrados, plačioji pusė).  
Yra amžiaus kategorijos 

Greičiausiai 
apvažiavęs trasą 

x x  13:30 14:00 1-3 vietos, atskirai 
V/M 

3 Kliūčių ruožas Vieta – už estrados, plačioji pusė.  
Atskirai rungiasi vyrai ir moterys. 

Greičiausiai 
įveikęs kliūčių 
ruožą 

x x  14:00 15:00 1-3 vietos, atskirai 
V/M 

4 Vaikų kliūčių 
ruožas 

Vieta – už estrados, plačioji pusė.  
Atskirai rungiasi mergaitės ir berniukai. 
Yra amžiaus kategorijos 

Greičiausiai 
įveikęs kliūčių 
ruožą 

x x  15:00 15:30 1-3 vietos, 
atskirai V/M 

5 Šokinėjimas per 
kartelę 

Šokama du kartus (2 bandymai) per atitinkamo 
aukščio kartelę. 
Kartelė keliama kas 10 cm 
Nuo 60 cm. keliama kas 5 cm.  
Vyrų ir mot. kategorijos 

Peršokęs 
aukščiausiai 
iškeltą kartelę 

x x  15:45 16:40 1-3 vietos, atskirai 
V/M 

 

 

RUNGČIŲ TAISYKLĖS 

1 rungtis 

SPRINTAS (dalyviams nuo 13 m.) 

� sprinto turnyras vyksta 900 m ilgio trasoje;  

� visi dalyviai įveikia 1 kvalifikacinį ratą ir pagal įveikimo laiką suskirstomi nuo greičiausio iki 
lėčiausio (viename važiavime dalyvauja 3-6 dalyviai); 

� priklausomai nuo dalyvių kiekio 4, 8 arba 16 greičiausių dalyvių dalyvauja atkrintamosiose 
varžybose (viename važiavime dalyvauja 4 dalyviai); 

� į kitą etapą iš kiekvieno važiavimo patenka tik du stipriausiai dalyviai; 

� vyrų ir moterų važiavimai vyksta atskirai; 

� varžybų metu privaloma dėvėti šalmą. 

 

SPRINTAS (vaikams iki 13 m.) 

� sprinto turnyras vyksta trumpo nuotolio trasoje važiuojant vieną ratą; 
� trasos ilgis pagal amžiaus grupes:  
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5-6 m. mergaitės – 200 m. 
5-6 m. berniukai – 200 m. 
7-9 m. mergaitės – 900 m. 
7-9 m. berniukai – 900 m. 
10-12 m. mergaitės – 900 m. 
10-12 m. berniukai – 900 m. 

� visi dalyviai įveikia 1 kvalifikacinį ratą ir pagal įveikimo laiką suskirstomi nuo greičiausio iki 
lėčiausio (viename važiavime dalyvauja 3-6 dalyviai); 

� priklausomai nuo dalyvių kiekio 4, 8 arba 16 greičiausių dalyvių dalyvauja atkrintamosiose 
varžybose (viename važiavime dalyvauja 4 dalyviai); 

� į kitą etapą iš kiekvieno važiavimo patenka tik du stipriausiai dalyviai; 

� berniukų ir mergaičių važiavimai vyksta atskirai; 

� jei vienoje amžiaus grupėje yra mažiau nei 4 dalyviai grupės apjungiamos; 

� varžybų metu privaloma dėvėti šalmą, rekomenduojama dėvėti kelių, alkūnių ir riešų apsaugas; 
 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

Nugalėtojai nustatomi pagal varžybų teisėjų užfiksuotą trasos įveikimo laiką.  
Esant vienodam rezultatui, pirmenybė teikiama atsižvelgiant į rezultatą ankstesnio etapo metu.   

Už nugalėtojų nustatymą ir paskelbimą atsakingas varžybų vyr. teisėjas. 

 

2 rungtis 

 

KLIUČIŲ RUOŽAS (dalyviams nuo 13 m.) 

� rungtis vyksta trumpoje (iki 200 m) trasoje su nesudėtingomis kliūtimis; 

� vienu metu trasoje važiuoja 1 dalyvis; 

� varžybų metu privaloma dėvėti šalmą. 

 

KLIUČIŲ RUOŽAS (vaikams iki 13 m.) 

� rungtis vyksta trumpoje (iki 200 m) trasoje su nesudėtingomis kliūtimis 

� vienu metu trasoje važiuoja 1 dalyvis; 

� varžybų metu privaloma dėvėti šalmą, rekomenduojama dėvėti kelių, alkūnių ir riešų apsaugas; 

 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

Nugalėtojai nustatomi pagal varžybų teisėjų užfiksuotą trasos įveikimo laiką.  
Apdovanojimai skirstomi pagal amžiaus grupes: 

5-6 m. mergaitės  
5-6 m. berniukai  
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7-9 m. mergaitės  
7-9 m. berniukai  
10-12 m. mergaitės  
10-12 m. berniukai  
13+ m. vyrai 
13+ m. moterys 
 

Už nugalėtojų nustatymą ir paskelbimą atsakingas varžybų vyr. teisėjas 

 

3 rungtis 

ŠUOLIAI Į AUKŠTĮ PER KARTELĘ (dalyviams nuo 13 m.) 

� Šuoliai pradedami nuo 20 cm (moterims) ir 40 cm (vyrams) aukščio. Iki 60 cm (moterims) ir 80 
cm (vyrams) aukščio keliama po 10 cm. Po to keliama po 5 cm tol, kol lieka 3 dalyviai. Kai lieka 
3 dalyviai jie patys turi nuspręsti kiek cm kelti kartelę. Jei nesutaria keliama tiek kiek buvo 
pasiūlyta mažiausiai. 

� Kiekvienas dalyvis turi 2 bandymus peršokti (kai lieka 3 dalyviai arba mažiau jie turi 3 bandymus). 
Jei bent vienu bandymu įveikiamas kartelės aukštis, dalyvis pereina į kitą etapą, jei abu bandymai 
nesėkmingi, dalyvis iškrenta. 

� Dalyvis gali praleisti aukštį. 

� Šokinėjama tol, kol lieka vienas dalyvis. 

� Vyrų ir moterų šuoliai vyksta atskirai 

� Jei kartelė nukrenta, dalyvis pravažiuoja po kartele arba peršokus kartelę dalyvis nugriūna, ar 
paliečia žemę su ranka arba keliu - laikoma, kad šuolis nepavyko. 

 
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

Nugalėtojai nustatomi pagal varžybų teisėjų užfiksuotą didžiausią įveiktą kartelės aukštį.  

Už nugalėtojų nustatymą ir paskelbimą atsakingas varžybų vyr. teisėjas 

 
 

Už taisyklių nesilaikymą, nesąžiningą elgesį varžybų vyr. teisėjo sprendimu dalyvis gali būti 
diskvalifikuojamas.  

 

 

  


