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       PATVIRTINTA 

       Jonavos rajono savivaldybės 

       Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 

       2014 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V -   

 

XXV BĖGIMO „OBELISKAS A. KULVIEČIUI – JONAVA” 

N U O S T A T A I 

 

1. Tikslas ir uždaviniai 

 

 1.1. Bėgimas skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti ir yra Lietuvos 

bėgimo taurės II etapas, 2015 m. įskaitinis LBMA bėgimas. 

 1.2. Populiarinti bėgimą Lietuvoje. 

 1.3. Sudaryti sąlygas neįgaliesiems vežimėliuose dalyvauti renginyje. 

 1.4. Viešinti renginį, garsinant Jonavą. 

 1.5. Išsiaiškinti ir apdovanoti geriausius bėgikus. 

 

2. Varžybų laikas ir vieta 

 

 2.1. Varžybos vyks 2015 m. kovo 11 d.  

 2.2. Numerių ir laiko matavimo prietaisų išdavimas – Jonavos kūno kultūros ir sporto 

centre, Vasario 16-osios g. 1A, 8.30-10.00 val.  

 2.3. Pagrindinės trasos bėgimo startas – 12.00 val. prie obelisko A. Kulviečiui Kulvos 

seniūnijoje. Iki 3,4 km trasos pirmasis startas – 10.30 val. prie Jonavos rajono savivaldybės, Žeimių 

g. 13. Neįgaliųjų vežimėliuose startas – 11.45 val. prie Jonavos rajono savivaldybės, Žeimių g. 13. 

 

3. Organizatoriai 

 

 Jonavos rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centras, bėgimo klubas  „Šviesos 

kariai“, Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija ir Asociacija „Gėrnešys“. 

 

4. Dalyviai ir programa   

 

    Bėgimo 15 km trasos amžiaus grupės 

 

Moterys Vyrai 

 V 60 (1955 ir vyresni)  

M 50 (1965 ir vyr.) V 50 (1956-1965) 

M 35 (1966-1980) V 35 (1966-1980) 

M E   (1981-1994) V E  (1981-1994) 

M 20 (1995 ir jaun.) V 20 (1995 ir jaun.) 

     

    Bėgimo iki 3,4 km trasos amžiaus grupės 

 

Moterys Vyrai 

M LB 1997 m.g. ir vyr. 

 „Liaudies bėgimas“ 

V LB 1997 m.g. ir vyr. 

 „Liaudies bėgimas“ 

M17 1998-1999 m. g. jaunės  V17 1998-1999 m. g. jauniai  

M15 2000-2001 m. g. jaunutės V15 2000-2001 m. g. jaunučiai  

M13 2002 m. g. ir jaun. mergaitės  V13 2002 m. g. ir jaun. berniukai  

 

2 km      1 km 
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 neįgalieji vežimėliuose – vyrai;  neįgalieji vežimėliuose – moterys. 

5. Registracija ir starto mokesčiai 

 5.1. Išankstinė registracija į „OBELISKAS A. KULVIEČIUI – JONAVA” bėgimą vyksta  

internetiniame puslapyje www.begimotaure.lt. iki 2015-03-10 d.  20h 00 min. 

Dalyviai registruodamiesi bėgimui privalo teisingai pasirinkti distanciją, teisingai surašyti savo 

vardą pavardę (lietuviškos raidės) ir susimokėti nurodytą mokestį. 

 

Dalyvio registracijos mokestis skirstomas į du etapus: 

I. Registacija iki 2015-02-28 d. 00 h 00 min mokamas mažesnis dalyvio mokestis, kuris 

sudaro: 

- 3,4 km distancijos dalyviams – 2 eur; 

- 15 km distancijos dalyviams – 4 eur; 

II. Registracija nuo 2015-03-01 d. iki 2015-03-10 d. 20 h 00 min mokamas didesnis dalyvio 

mokestis, kuris sudaro: 

- 3,4 km distancijos dalyviams – 3 eur; 

- 15 km dalyviams – 5 eur; 

  

Diestancija IKI 02 28 Nuo 03 01 – iki 03 10 

15 km bėgimo dalyviams 4 EUR 5 EUR 

3,4 km bėgimo dalyviams 2 EUR 3 EUR 

 

 Bėgimo dieną registracija NEVYKS. 
 

 5.2. Komandos, grupės ir klubai gali registruotis užpildę komandos paraišką (Priedas Nr. 1.) 

ir išsiunte ją adresu info@begimotaure.lt. Sąskaita bus išrašytą ir bus galima sumokėti vienu 

pavedimu atskirai. 

 5.3. Neužsiregistravę dalyviai galės dalyvauti bėgime, tačiau jų laikas nebus fiksuojamas. 

 5.4. Neįgaliųjų vežimėliuose registracija vyks kovo 11 d. nuo 10.30 val. starto vietoje 

(Žeimių g. 13, prie savivaldybės). 

 5.5. Varžybų nuostatai, užsiregistravusiųjų bėgikų sąrašas ir rezultatai bus skelbiami 

internetiniuose puslapiuose: www.begimotaure.lt, www.jonavakksc.lt. 

 

6. Varžybų  vykdymas 

 6.1. Numeriai ir laiko matavimo prietaisai išduodami kovo 11 d. Kūno kultūros ir sporto 

centre, Vasario 16-osios g. 1A, Jonava, 8.30 – 10.00 val. klubų vadovams ir individualiai 

užsiregistravusiems bėgikams, registracijos metu bankiniu pavedimu sumokėjusiems renginio 

dalyvio mokestį. 

 6.2. Išvykimas autobusais į 15 km starto vietą  11.00 val. nuo Kūno kultūros ir sporto centro 

(Vasario 16-osios g. 1A). 

 6.3. Starto vieta ir laikas: 

Žeimių g., prie rajono savivaldybės:  
  10.30 val.  - iki 3,4 km - Mergaitės (M13) (2002 ir jaun.)    

    - iki 3,4 km - Berniukai (V13) (2002 ir jaun.)   

   - iki 3,4 km - Jaunutės (M15) (2000-2001)     

   - iki 3,4 km - Jaunučiai (V15) (2000-2001)  

 10.55 val.  - iki 3,4 km - Jaunės (M17) ir jauniai (V17) (1998-1999) 

   - iki 3,4 km – „Liaudies bėgimas“ (mot., vyr.) 

 11.45 val. - neįgaliųjų grupė vežimėliuose (mot., vyr.).     

 12.05 val. - iki 1 km  Jonavos r. gausiausio ir darniausio kolektyvo konkursas (atskiru 

startu). 

Obeliskas A. Kulviečiui:    

 12.00 val. – 15 km 

 

http://www.begimotaure.lt/
mailto:info@begimotaure.lt
http://www.begimotaure.lt/
http://www.jonavakksc.lt/


 3 

Dalyviai, planuojantys įveikti trasą per 2 valandas ir ilgiau, norintys norintys išbėgti anksčiau 

starto, privalo pažymėti registruojantis.  

 

 6.4. Nustatomas kontrolinis laikas: 15 km – 2 val. 15 min., iki 3,4 km – 25 min. Jam 

pasibaigus, laikas nefiksuojamas, trasa uždaroma. 

 6.5. Numerius ir laiko matavimo prietaisus bėgikai pasilieka atminimui. 

 6.6. Kūno kultūros ir sporto centro salėje šventinė programa 14.45 val., po jos – iškilmingas 

varžybų dalyvių apdovanojimas.         

 

7. Apdovanojimas 

 

 7.1. Pirmieji 15 km distancijoje finišavę 6 vyrai ir 6 moterys apdovanojami taurėmis ir 

JKKSC, rėmėjų piniginiais prizais.  

 7.2. Pagrindinės trasos moterų ir vyrų grupių nugalėtojai apdovanojami taurėmis, rėmėjų 

prizais,  prizininkai  – medaliais, rėmėjų prizais. 

 7.3. Iki  3,4  km trasos grupių nugalėtojai apdovanojami taurėmis, rėmėjų prizais,  

prizininkai – medaliais, rėmėjų prizais. 

 7.4. Neįgaliųjų vežimėliuose grupių nugalėtojai apdovanojami taurėmis, rėmėjų piniginiais 

prizais, prizininkai – medaliais, rėmėjų prizais. 

 7.5. 15 km trasos jauniausia, jauniausias, vyriausia, vyriausias ir iki 3,4 km trasos 

jauniausias arba jauniausia dalyvė apdovanojami taurėmis, rėmėjų prizais.  

 7.6. Dalyviai, sėkmingai įveikę distanciją, apdovanojami atminimo medaliais. 

 7.7. Rėmėjų nuožiūra bus įsteigti specialūs prizai. 

 7.8. Bėgikams, pretenduojantiems į prizininkus savoje amžiaus grupėje, turėti asmens 

dokumentą, įrodantį amžių. 

 7.9. Greičiausi trys klubai (skaičiuojami 5 greičiausių  klubo dalyvių laikai) bus apdovanoti 

taurėmis, įsteigtomis Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos. 

 7.10. Lietuvos bėgimo taurė vykdys loteriją, kur bėgimo dalyviams praloš vieną Asics prizų. 

 

8. Priėmimo sąlygos 

 

 Dalyviai privalo turėti gydytojo leidimus arba paraiškas su gydytojo viza. Finišavę dalyviai 

bus vaišinami karšta arbata, galės pasinaudoti dušais. Veiks baseinas. 

 

9. Finansavimas 

 

 Dalyvių komandiruotės išlaidas, starto mokesčius apmoka siunčianti organizacija arba 

susimoka patys dalyviai. Varžybų vykdymo išlaidas finansuoja Jonavos rajono savivaldybė, 

Jonavos Kūno kultūros ir sporto centras ir rėmėjai.  

 Veiks baseinas, kaina – 1 EUR, mokama vietoje.  

 Renginio dalyviams, norintiems gauti sąskaitą faktūrą, atsiimant numerius bei laiko 

matavimo prietaisus, pateikti savo rekvizitus. 

 

 

 

Varžybų vyr.teisėja        Vidutė Lebeckienė 

 

 

Parengė Dalia Venckevičienė 

8 62014537, jonkksc@centras.lt 


