
 
46-OJO RESPUBLIKINIO BĖGIMO „SENVAGĖ-2014“ 

N U O S T A T A I 
 

1.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
  

1.     Populiarinti prieinamiausią lengvosios atletikos sporto rungtį – bėgimą. 
2.     Įtraukti kuo daugiau žmonių į reguliarias fizines pratybas, propaguoti sveiką gyvenimo būdą. 
3.     Kelti sportininkų meistriškumą, ugdyti ištvermę bei moralines-valines savybes. 
4.     Išaiškinti ir apdovanoti varžybų nugalėtojus ir prizininkus. 
  

2.VIETA, LAIKAS, DALYVIAI, NUOTOLIAI 
  

5.     Bėgimas vykdomas 2014 m. balandžio 19 d. 
6.     Išankstinė registracija vykdoma iki  š.m. balandžio 17 d. 24.00 val.  

 http://www.dbtopas.lt/takas/lt/varz/2014034 
7.     Numeriai ir laiko fiksavimo davikliai išduodami balandžio 19 d. varžybų centre (šalia Aleksandro 

paminklo, Elektros g.) nuo 9.00 val. iki 11.00 val. 
9.     Visų nuotolių bėgimų startai ir finišai – Senvagėje. (šalia Elektros g.) 
10.  Bėgimų startų pradžia 12.00 val. 
  

12:00 val. – 2001 m. gim. ir jaunesnės mergaitės (M13) ir berniukai (V13) – 1000 m; 
12:15 val. –  2000 – 1999 m. gim. merginos (M15) ir vaikinai (V15) – 1000 m; 
12:30 val. –  1998 – 1997 m. gim. merginos (M17) – 2000 m; 
12:50 val. –  1998 – 1997 m. gim. vaikinai (V17) – 3000 m; 
12:50 val. –  1996 m. gim. ir vyresni vaikinai (VYR-3) ir merginos (MOT-3) – 3000 m; 
13:10 val. –  1995 – 1955 m. gim. vyrai (VYR) ir moterys (MOT) – 10000 m;  
 1954 m. gim. ir vyresni vyrai (V60) ir moterys (M60) – 10000 m. 

  
11.  Lenktynėse naudojama elektroninė laiko fiksavimo sistema IPICO. Visi dalyviai turi, pagal starto 

vietoje pateiktą instrukciją, pritvirtinti prie bėgimo batelio specialius laiko fiksavimo daviklius, 
kurių dėka nustatomas jų trasos įveikimo laikas. 

12.  Finišavę bėgikai numerius ir laiko fiksavimo daviklius grąžina tam skirtoje vietoje teisėjams. 
  

3.VADOVAVIMAS, IŠLAIDOS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 
  

13.  Varžybas vykdo Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras, Panevėžio sporto klubas „Greitas 
Spurtas“ ir Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija. Važiavimo, maitinimo išlaidas apmoka 
komandiruojanti organizacija arba patys dalyviai. 

14.  Starto mokestis: grupėms M/V13, M/V15, M/V17 nemokamai; kitoms grupėms 10 Lt.  
Starto mokestis mokamas varžybų vietoje. 

15.  Bėgimų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais, diplomais ir asmeninėmis dovanėlėmis. 
Taip pat bus apdovanoti taurėmis vyriausias ir jauniausias bėgimo dalyviai 

16. Po finišo visi dalyviai galės pasivaišinti arbata. 
  
Smulkesnė informacija tel. 860815771 (Pavelas), 
 


