Šiaulių dviračių diena 2021 m., liepos 25 d.
VARŽYBŲ VIETA: starto/finišo vieta Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai 76295, aikštė prieš savivaldybę ;
VARŽYBŲ LAIKAS: liepos 25 d. (sekmadienis), 10:45 val. – 16:30 val.; Apdovanojimai 16:30 val.
RENGINIO ORGANIZATORIAI:
Šiaulių sporto centras „Dubysa”
Sporto klubas „S-Sportas”
Šiaulių apskrities žydų bendruomenė
VARŽYBŲ GARBĖS DVIRATININKAS Gediminas Bagdonas
VARŽYBŲ DRAUGAI, RĖMĖJAI: UAB „Elga“, UAB „Master Idea“, UAB „Baltic Vairas“, Restoranas „Žemaitis“
VARŽYBŲ ŽINIASKLAIDA ETAPLIUS.LT
ŠIAULIŲ SPORTO 100-mečio RENGINYS

2021-ieji metai jubiliejiniai - dešimtąjį kartą vyks Šiaulių miesto sporto entuziastų organizuojamos plento dviračių
lenktynės, jos tradiciškai vyksta paskutinį liepos sekmadienį, liepos 25 dieną. Simboliška ir tai, kad šiais metais Šiauliai
mini sporto 100-metį.
Užsiregistravę grupėje MINKIME KARTU draugiškai mins 7 km simbolinį lenktynių ratą. Iki liepos 22 d. užsiregistravę
MINKIME KARTU grupės dalyviai gaus vardinius numerius ir atminimo ženklelius, rėmėjų saldėsius.
Kviečiame ir įmonių kolektyvus, bendruomenes jungtis į komandas. Komandos, išsiskyrusios savo apranga ir masiškumu,
bus apdovanojamos rėmėjų prizais. Tai puiki galimybė ne pasivaržyti, o aktyviai, sportiškai praleisti laiką su kolektyvo
nariais. Apdovanojimai komandoms įspūdingi ir vertingi, vyks loterija. Visi dalyviai bus vaišinami gardžia koše.
Atskiru startu lenktynėse vyks ir Lietuvos neįgaliųjų čempionatas. Bendra lenktynių trasa jie važiuos vieną ratą, 7 km.
Miesto aikštė vėl virs dviračių entuziastų miesteliu. Visiems dviračių dienos dalyviams bus galima išmėginti savo miklumą
atliekant užduotis, pratimus su dviračiais. Vaikų lauks batutas, įvairios sportinės pramogos, jas organizuos ir ves sporto
centro „Dubysa“ treneriai.
Mėgėjų grupėje startuos ir Šiaulių apskrities žydų bendruomenė. Savo tradicinę dviračių dieną, skirtą tarpukario Lietuvos
olimpinės rinktinės nariams, dviratininkams šiauliečiams Isakui Anolikui ir Juozui Vilpišauskui atminti, iki šiol rengę
gegužės sekmadienį, jungiasi į miesto dviračių dieną.
Varžybų trasoje budės gausus policininkų būrys, savanoriai.

Kviečiame jus dalyvauti lenktynėse!
Ne tik pasivaržyti trasoje, bet ir aktyviai praleisti sekmadienį,
pabendrauti su bendruomene, draugais.

Laukiame jūsų.
VARŽYBŲ PROGRAMA
9.00 - 13.00 - Dalyvių registracija, startinio paketo išdavimas
10.45 - Vaikų startas
11.00 - MINKIME KARTU - grupės startas
11.30 – B distancijos startas - 63 km
11.32 – C distancijos startas - 35 km
13.30 - Neįgaliųjų startas - 7 km
14.00 – A distancijos startas - 98 km
16.30 - Apdovanojimai

DISTANCIJOS
A Distancija
B distancija
C distancija
MINKIME KARTU
NEĮGALIEJI

14 x 7 km – 98 km visiems dalyviams ir sporto komandoms
8 x 7 km – 63 km visiems dalyviams ir sporto komandoms
4 x 7 km – 35 km visiems dalyviams, MAXI ir įmonių komandoms
7 km – vienas ratas visiems dalyviams
7 km – vienas ratas visiems dalyviams

AMŽIAUS GRUPĖS
A distancija
V-Elite (17-34 m.)
M-Elite (17m. ir vyresnės)
V-Masters (35m. ir vyresni)

B distancija
VB
VB-40
MB

C distancija
V16
VC
VC-50
VC-60
VC-70
M16
MC
MC-40

Gimimo metai
Vyrai 1985-2002
Moterys 2002 ir vyresnės
Vyrai 1984 ir vyresni
Gimimo metai
Vyrai 1980-2004
Vyrai 1979 ir vyresni
Moterys 2004 ir vyresnės
Gimimo metai
Jaunučiai 2003-2004
Vyrai 1970-2002
Vyrai 1960-1969
Vyrai 1950-1959
Vyrai 1949 ir vyresni
Jaunutės 2003-2004
Moterys 1980-2002
Moterys 1979 ir vyresnės

Daugiau informacijos, trasų žemėlapiai, registracija
www.dviraciulenktynes.lt

VARŽYBŲ TRASA

Šiaulių dviračių lenktynių organizatoriai

