
Šešių valandų bėgimas Jonavoje 

NUOSTATAI 

 

Varžybų tikslai 

 

Populiarinti bėgimą bei sveiką gyvenimo būdą Jonavos rajone. 

Populiarinti Jonavą kaip sportiško ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo  miestą. 

Pakviesti atvykti į Jonavą bėgikus iš užsienio valstybių. 

Gausinti sporto renginių skaičių Jonavos rajone. 

Supažindinti jonaviečius ir miesto svečius su ultra bėgimu. 

Išsiaiškinti ir apdovanoti ištvermingiausius ir ilgiausią nuotolį nubėgusius varžybų dalyvius. 

 

Varžybų vykdytojai ir vieta 

Varžybos vyksta Jonavos mieste, Lietuvos respublikoje. 

Varžybas organizuoja VŠĮ “Bėgimo kelionės”. 

kontaktai: el.p. begimokeliones@gmail.com 

Gintarė tel. +37060407564 

Saulius tel. +37060350164 

 

Data 

2018 m. kovo 17 d. 12 val. 

 

Varžybų eiga 

Varžybos vykdomos ratu, kurio ilgis numatomas 1-1,5 km. Pasibaigus varžybų laikui 

suskaičiuojama kas nubėgo daugiausiai kilometrų. 

Startas 12 val. 

Varžybų pabaiga 18 val. 

 

Dalyvių startinis mokestis 

Startinis mokestis 24 Eur iki 2018 m. kovo mėn. 10 d. 

Nuo kovo mėn. 11 d. startinis mokestis 30 Eur. Registracija internetu uždaroma kovo 15 d.  

Dalyviams nuo 65 m. amžiaus, t.y. gimusiems 1953 m. ir anksčiau taikoma 50 proc. nuolaida 
registracijos mokesčiui. 

Dalyvio startinis mokestis pervedamas į VŠĮ „Bėgimo kelionės“ sąskaitą 

LT073500010002463416 

Registracijos mokestis negrąžinamas. 

 

Dalyvių registravimas ir numerių išdavimas 

Dalyviai registruojasi internetiniame tinklapyje 6h.lt iki kovo 15 d. 

Numeriai išduodami varžybų dieną nuo 10 val. 

Registruotis galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu 
atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami. 

Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs startinį mokestį, įtraukiamas į 
varžybų startinį protokolą. 

 

mailto:begimokeliones@gmail.com


Apdovanojimai 

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai nustatomi per 6 valandas nubėgę ilgiausią nuotolį. 

Visi finišavę dalyviai gauna atminimo medalį. 

 

Dalyviai 

Varžybose gali dalyvauti visi pilnamečiai asmenys, kurie yra užsiregistravę ir susimokėję 

startinį mokestį, susipažinę ir patvirtinę, kad sutinka su varžybų nuostatais, pasitikrinę 

sveikatą.  

Dalyviai negali naudotis jokiomis transporto priemonėmis 

Atsiimdamas numerį dalyvis patvirtina, kad su varžybų nuostatais susipažino ir sutinka.  

Varžybų dalyvis prisiima visą atsakomybę susijusią su jų sveikata tiek varžybų metu, tiek bet 

kada po varžybų ir pretenzijų organizatoriams neturi.  

Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ir 

gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, 

sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradus dalyvaujant renginyje, tenka dalyviui. 

Varžybų dalyviai sutinka, kad visa foto ir video medžiaga padaryta renginio metu su jų 

atvaizdais gali būti panaudota laisvai, viešai be atskiro sutikimo. 

 

Varžybų dalyvių amžiaus grupės: 

 

Moterys (M) Vyrai (V) 2000 –1984 

Moterys (M35) Vyrai (V35) 1983 – 1969 

Moterys (M50) Veteranai (V50) 1968 – 1959 

Moterys (M60) Veteranai (V60) 1958 ir vyresnės (-i) 

 

Taisyklių keitimas 

Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus. 

 

Organizatoriai 
  

 


