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NUOSTATAI
I. TIKSLAS
1. Šiuo bėgimo renginiu pagerbti ilgamečio Vilniaus „Žalgirio“ stadiono direktoriaus, Vilniaus BMSK
„Stajeris“ Prezidento, garsaus sportininko, tikro bėgikų draugo Jono Grigo atminimą.
2. Bėgimo renginių pagalba stiprinti sveikatą, ugdyti ištvermę, bendradarbiauti su kitų klubų bėgimo
mėgėjais.
3. Šiuo bėgimu paminėti tradicinę Joninių šventę.
4. Skatinti Vilniaus miesto ir mūsų šalies gyventojus aktyviai užsiiminėti bėgimu, kuris padeda
atsikratyti žalingų sveikatai rūkymo, narkotinių medžiagų ir alkoholio vartojimo įpročių.
II. VIETA IR LAIKAS
Varžybos vyks 2012 m. birželio mėn. 23 d. Vilniaus ,,Vingio“ stadione, kuris yra Vingio parke.
Bėgimo dalyvių registracija prasidės nuo 14.00 val. Varžybų pradžia – 16.00 val.
III. VADOVAVIMAS RENGINIUI
Atviras Vilniaus miesto BMSK ,,Stajeris“ bėgimo varžybas vykdo šio klubo Valdyba kartu su
Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija IR Vilniaus miesto LAF.
IV. DALYVIAI IR VARŽYBŲ PROGRAMA
Šiose bėgimo varžybose gali dalyvauti visi Vilniaus miesto ir kitų mūsų šalies klubų nariai bei įvairių
Lietuvos regionų gyventojai, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti varžybose. Bėgimo
dalyviai už savo sveikatą varžybų metu atsako patys, tai patvirtindami savo parašu dalyvio kortelėje.
Varžybų programą sudaro 3000 metrų kliūtinis bėgimas. Kiekvienas šio pagarbos bėgimo dalyvis,
kuris nesivaržys dėl apdovanojimų, pagerbdamas šviesaus atminimo Vilniaus bėgimo klubo „Stajeris“
Prezidentą Joną GRIGĄ, jo atminimui privalės nubėgti vieną ratą „Vingio“ stadione.
V. APDOVANOJIMAS
3000 metrų su kliūtimis bėgimo nugalėtojas ir prizininkai moterų ir vyrų grupėje bus apdovanoti
Vilniaus miesto BMK „Stajeris“ įsteigtais prizais.
Visiems šių pagarbos bėgimo varžybų dalyviams, nepriklausomai nuo nubėgto nuotolio, Lietuvos
bėgimo mėgėjų asociacija įteiks atminimo medalius.
Pagal turimas finansines galimybes šio bėgimo renginio dalyviams gali būti įteikti rėmėjų prizai, BMK
„Stajeris“ klubo regalijos, atributika ir t.t.

