
TVIRTINU: SUDERINTA:

Jonavos bėgimo klubo Jonavos KKSC 

„Maratonas“ prezidentas Direktorė 

Bronius Kazėnas Regina Stupurienė

2014 m. rugpjūčio mėn.  1 d. 2014 m. rugpjūčio mėn.  1 d.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Skatinti Lietuvos gyventojus rinktis sveiką ir turiningą gyvenimo būdą.

2. Populiarinti bėgimą ir šiaurietišką ėjimą.

3. Sudaryti sąlygas bėgikams pasivaržyti tarpusavyje.

BĖGIMO RENGĖJAI

1. Bėgimą organizuoja Jonavos KKSC ir bėgimo klubas „Maratonas“

VARŽYBŲ LAIKAS IR VIETA

2. Varžybų data – 2014 m. rugsėjo mėn. 20 d. (šeštadienis).

3. Startas: 2 km ir 4 km – 11:00 val., 10 km – 11:30 val.

4. Registracija:

Išankstinė – http://www.dbtopas.lt/takas/lt/varz/2014124/reg

Iki 

rusėj

VARŽYBŲ DALYVIAI IR NUOTOLIAI

1. Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos ir užsienio bėgimo mėgėjai.

2. Už savo sveikatą varžybų metu dalyviai atsako patys.

3. Bėgikai rugtyniauja 3 nuotolių varžybose, kurios suskirstytos į šias amžiaus grupes:

V10 ir M10 gr. (2004 m. gim. ir jaunesni) – 2 km (1 mažas ratas)

V13 ir M13 gr. (2003 - 2001 m. gim.) - 4 km (2 maži ratai)

V17 ir M17 gr. (2000 - 1997 m. gim.) - 4 km

VE ir ME gr. (1996 - 1980 m. gim.) - 10 km (2 dideli ir 1 mažas ratas)

V35 ir M35 gr. (1979 - 1965 m. gim.) - 10 km

V50 ir M50 gr. (1964 m. gim. ir vyresni) – 10 km

2 km ir 4 km suaugusieji gali bėgti be konkurencijos.

Šiaurietiškas ėjimas – 4 km (į amžiaus grupes neskirstomas).

VARŽYBŲ NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

Visų amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami prizais bei diplomais. 

Visų distancijų nugalėtojai – taurėmis.

Kontaktai: Bronius – 869912964, Giedrius - 864873984

El.paštas - povilaviciusgiedrius@gmail.com

Pastaba: organizatoriai pasilieka teisę keisti nuostatus

 6-ojo tradicinio „VARNUTĖS BĖGIMO“

N U O S T A T A I 

1. Bėgimo startas ir finišas prie Jonavos Varnutės tvenkinių paminklinio akmens (Sodų gatvės gale).

Starto mokestis: vaikams – 5 Lt, suaugusiems – 10 Lt

Varžybų dieną starto mokestis brangsta 5 Lt (vaikams 10 Lt, suaugusiems 15 Lt)

VARŽYBŲ DIENĄ: Numerių ir čipų išdavimas prie akmens 9:30 - 10:45 val.  

http://www.dbtopas.lt/takas
mailto:povilaviciusgiedrius@gmail.com

