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KELMĖS RAJONO BĖGIMO GRAUŽIKAI – KELMĖ V. RIMKUI  ATMINTI 

VARŽYBŲ NUOSTATAI 

 

I. VARŽYBŲ VYKDYMO TIKSLAI 

- plėtoti ryšius su kitais miestais, rengiančius bėgimo varžybas; 

- populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Lietuvoje; 

- didinti rajono gyventojų aktyvumą; 

- skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą; 

- išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių bėgikus. 

II. ORGANIZATORIAI 

Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Kelmės sporto 

centras, bėgimo klubas „Kasčiukai“. 

III. VIETA IR LAIKAS 

Varžybos vykdomos 2018 m. lapkričio 4 d. (sekmadienis). 

Varžybų pradžia 13:00 val. 

Atvykimas iki 11,30 val. Kelmės krašto muziejus (Dvaro gatvė 15, Kelmė). 

Išvykimas į startą 12,30 val. (Graužikus). 

IV. DALYVIAI 

Varžybose gali dalyvauti visi norintys. Dalyviai už savo sveikatą varžybų metu ir joms pasibaigus 

atsako patys tai patvirtindami savo parašu ir pateikdami gydytojo pažymą apie savo sveikatos 

būklę, kuri leidžia sportuoti. Už nepilnamečių dalyvavimą ir sveikatą atsako juos lydintys asmenys 

(treneriai, tėvai, globėjai). Registracija: www.lbma.lt/registracija 

AMŽIAUS GRUPĖS: 

3 km 

Mergaitės  Berniukai 
2009 m. g. ir jaunesnės  2009 m. g. ir jaunesni 

2008-2005m.  2008-2005m. 

2004-2001m.  2004-2001m. 

8 km 

Merginos, moterys                                      Vaikinai, vyrai 
1994 m. g.ir jaunesnės   1994 m. g.ir jaunesni 

1993 – 1984 m. g.  1993 – 1984 m. g. 

1983 – 1974 m. g.  1983 – 1974 m. g. 

1973 – 1964 m.g.  1973 – 1964 m.g. 

1963 m. g. ir vyr.  1963 m. g. ir vyr. 

3 km bėgime bus registruojamos šeimos, du dalyviai (gali būti tėtis ir sūnus, broliai, sesės, mama 

ir dukra ir t.t.), bus skaičiuojamas šeimos narių  pasiekto laiko vidurkis.  

(p.s. šeimų bėgimas skirtas Kelmės rajono gyventojams). 

Bus skaičiuojama 8km. begimo mokyklų komandinė įskaita: mokyklų komandinėse įskaitoje 

imami 4 greičiausių dalyvių  rezultatai. 



Prizais bus apdovanojami jauniausias ir vyriausias bėgimo dalyviai, masiškiausiai dalyvavusi 

Kelmės rajono mokykla. 

V. APDOVANOJIMAI 

Nugalėtojai apdovanojami Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus taurėmis ir medaliais, prizininkai – medaliais.. Šeima nugalėtoja taure ir medaliais. Prizinis 

fondas - 2000€ (Rėmėjas: Kęstas Krincius) 

Visi dalyviai įveikę distanciją bus apdovanojami bėgimo klubo „Kasčiukai“ atminimo medaliais. 

 

Varžybų organizacinis komitetas 


