Tvirtinu:
Sporto centro vedėjas
Gediminas Sakalauskas

BĖGIMO LIETUVOS KARIŲ DIENAI PAMINĖTI
NUOSTATAI
I. TIKSLAS
1. Populiarinti aktyvaus laisvalaikio leidimo formas.
2. Populiarinti bėgimo sportą moksleivių, jaunimo ir suaugusių tarpe.
3. Ugdyti ištvermę ir skiepyti pilietinę pagarbą Lietuvos kariuomenei.
4. Išaiškinti geriausius sportininkus.
II. LAIKAS IR VIETA
1. Varžybos vyks 2014 m. lapkričio 16 d. (Sekmadienį) 13.00 val.
2. Varžybos yra 11–tas „Saucony bėgimo taurė 2014“ įskaitinis etapas.
Daugiau info: „Saucony bėgimo taurė 2014“
3. Dalyvių laukia Nauja! bėgimo trasa ir pailgintos distancijos: 6 km (6000 m) arba 3 km
(3000 m).
4. Dalyvių registracija, numerių išdavimas ir laiko matavimo daviklių išdavimas bus vykdomas
Tauragės Vasaros estradoje (J.T. Vaižganto g. 1, Tauragė). 11.00-12.30 val.
5. 6 km bėgimo startas 13.00 val. prie Tauragės Konvencijos paminklo, (Staiginės km., Tauragės raj).
Daugiau info apie Tauragės Konvenciją: www.taurageskonvencija.lt
6. 3 km bėgimo startas 13.00 val. prie kavinės „Ežeruona“, (Alėjos g. 1 Taurai, Tauragės raj).
7. Finišas: Tauragės Vasaros estrada, (J.T. Vaižganto g. 1, Tauragė).
III. REGISTRACIJA IR DALYVIŲ NUVEŽIMAS
1. Išankstinė registracija internete, komandinės paraiškos e. paštu vyks iki lapkričio 14 d. 20.00 val.
2. Į komandinę paraišką įtraukti dalyviai turi būti užregistruoti ir asmeniškai Išankstinė registracija.
3. Visiems dalyviams registracija nemokama.
4. Po varžybų būtina grąžinti dalyvio numerius ir laiko matavimo daviklius organizatoriams.
5. Dalyviai galės naudotis Tauragės „Versmės“ gimnazijos rūbinėmis. Dalyviai 12.45 val. organizuotai
nuvežami į starto vietas. Autobusai veža dalyvius iš Tauragės Vasaros estrados. (J.T. Vaižganto g. 1,
Tauragė). Vežimas į starto vietas – nemokamas.
IV. DALYVIAI. AMŽIAUS GRUPĖS
1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys ir iš anksto užsiregistravę asmenys.
2. Užpildydami registracijos formą dalyviai prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią riziką, bei
įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
3. Už moksleivių sveikatą, elgesį ir kitas pasekmes atsako mokytojai ar kiti įgalioti lydėti asmenys.
4. Dalyviai neprieštarauja, kad rezultatai bus skelbiami viešai.
5. Dalyviai neprieštarauja, kad visa foto arba video medžiaga gali būti panaudota renginio rinkodaros
tikslais.
3 km. (3000 metrų) bėgimo amžiaus grupės:
Merginos
M10 (mergaitės) – 2004 m. g. ir jaunesnės.
M13 (mergaitės) – 2001 m. g. – 2003 m. g.
M16 (merginos) – 1998 m. g. – 2000 m. g.
M18 (merginos, moterys) – 1997 m. g. ir vyresnės.

Vaikinai
V10 (berniukai) – 2004 m. g. ir jaunesni.
V13 (berniukai) – 2001 m. g. – 2003 m. g.
V16 (vaikinai) – 1998 m. g. – 2000 m. g.
V18 (vaikinai, vyrai) – 1997 m. g. ir vyresni.

6 km. (6000 metrų) bėgimo amžiaus grupės:
Moterys
MOT (moterys) – 1984 m. g. ir jaunesnės.
M30 (moterys) – 1983 m. g. – 1974 m. g.
M40 (moterys) – 1973 m. g. – 1964 m. g.
M50 (moterys) – 1963 m. g. ir vyresnės.

Vyrai
VYR (vyrai) – 1984 m. g. ir jaunesni.
V30 (vyrai) – 1983 m. g. – 1974 m. g.
V40 (vyrai) – 1973 m. g. – 1964 m. g.
V50 (vyrai) – 1963 m. g. ir vyresni

V. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS.
1. Bėgimą organizuoja ir vykdo: Tauragės rajono sporto centras, Tauragės bėgimo mėgėjų klubas, MPB
,,Geležinis vilkas”, LDK Kęstučio mechanizuotasis pėstininkų batalionas, įmonė Tengris.
VI. APDOVANOJIMAS
1. Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai apdovanojami medaliais ir prizais, prizininkai – medaliais.
2. Komandinėje įskaitoje pirmas tris vietas užėmusios komandos apdovanojamos taurėmis.
3. Komandinėje įskaitoje skaičiuojami dešimt geriausių rezultatų, nepriklausomai nuo amžiaus grupės,
paskaičiuotų pagal formulę T= (Tn/Td)*1000, kur T – dalyvio taškai, Tn – bėgtos trasos nugalėtojo
laikas, Td – dalyvio laikas.
4. Bus apdovanojami jauniausias ir vyriausias dalyviai.
VII. TAISYKLIŲ KEITIMAS
1.Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ar keisti nuostatus.
PO FINIŠO, VISŲ DALYVIŲ LAUKIA KAREIVIŠKA KOŠĖ IR KARŠTA ARBATA !
Organizatoriai:
Tel. pasiteiravimui: 8 (446) 61 802; 8 (698) 26 706; 8 (614) 98492.
www.tauragesbmk.lt; info@tauragesbmk.lt
Registracijos klausimai ir komandinių paraiškų siuntimas: info@tengris.lt
Tel: Gvidas Rūkas 8 (687) 31350.
Rezultatai po finišo bus skelbiami:
www.tauragesbmk.lt
www.dbtopas.lt
www.tengris.lt
www.lbma.lt

Bėgimo trasa

