
Jonavos sporto arenos maratonas 

NUOSTATAI 

 

Varžybų tikslai 

 

Surengti pirmąjį uždarų patalpų maratoną Lietuvoje. 

Išbandyti Jonavos sporto arenos takus bėgant.  

Populiarinti Jonavą kaip sportiško ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo  miestą. 

Gausinti sporto renginių skaičių Jonavos rajone. 

 

Varžybų vykdytojai ir vieta 

Varžybos vyksta Jonavos sporto arenoje 

Adresas: Žeimių g. 17, Jonava. 

Varžybas organizuoja Gintarė ir Saulius Litvinavičiai 

kontaktai: el.p. begimokeliones@gmail.com 

Gintarė tel. +37060407564 

Saulius tel. +37060350164 

 

Data 

2019 m. gruodžio 15 d. 11 val. 

 

Distancija 

42,195 km (bėgama ratais). 

 

Trasa 

Jonavos sporto arenos takeliai antrame aukšte. Trasa plokščia, yra staigių posūkių. Bėgama 

ratais. 

 

Laiko ir nubėgto atstumo matavimas, laiko limitas, dalyvių limitas 

Kiekvieno dalyvio nubėgtas atstumas ir laikas matuojamas elektronine laiko matavimo 

sistema. Laiko limitas 6 valandos. Maksimalus dalyvių skaičius – 25. 

 

Dalyvių startinis mokestis 

Startinis mokestis –  10 Eur iki 2019 m. gruodžio 11 d. Registracija vykdoma iki 2019 m. 

gruodžio 11 d., bėgimo dieną registracija nevykdoma. Dalyvio startinis mokestis pervedamas 

į VŠĮ „Bėgimo kelionės“ sąskaitą LT073500010002463416. 

Registracijos mokestis negrąžinamas. 

Tik susimokėję registracijos mokestį dalyviai yra įtraukiami į starto protokolą. 

Dalyvių registravimas ir numerių išdavimas 

Dalyviai registruojasi internetiniame tinklapyje lbma.lt iki gruodžio 11 d. 

Numeriai išduodami varžybų dieną nuo 10 val. 

Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą, patvirtinęs, kad sutinka su nuostatais ir 
apmokėjęs startinį mokestį, įtraukiamas į varžybų startinį protokolą. 

Dalyvių maitinimas  

Trasoje veiks vienas maitinimo punktas.  

Apdovanojimai 

mailto:begimokeliones@gmail.com


Visi finišavę varžybų dalyviai apdovanojami atminimo medaliais.  

Taisyklės bėgimo metu 

Bėgama po vieną, negalima bėgti vienam šalia kito po du ar daugiau. 

Lenkti tik tiesiajame koridoriuje, prieš tai įsitikinus, kad nebus trukdoma kitiems dalyviams. 

Draudžiamas bet koks fizinis kontaktas kitų dalyvių atžvilgiu, norint aplenkti. 

Atliekant bet kokius veiksmus įsitikinti ar nebus trukdoma kitiems dalyviams. 

Draudžiama bėgti su ausinėmis. 

 

Dalyviai 

Varžybose gali dalyvauti visi pilnamečiai asmenys nuo 18 m. amžiaus, kurie yra 

užsiregistravę ir susimokėję startinį mokestį, susipažinę ir patvirtinę, kad sutinka su varžybų 

nuostatais, pasitikrinę sveikatą.  

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. 

 

Asmens duomenų tvarkymas 

 

Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis, registruodamasis savaime sutinka, kad renginio 

organ izatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali 

laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.  

Dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, amžius, lytis, klubas, 

miestas ir pasiektas rezultatas gali būti viešai skelbiami rezultatuose internete ir 

kituose informaciniuose pranešimuose apie šį bėgimą.  

Asmeniniai duomenys naudojami varžybų organizavimo ir administravimo tikslais. 

Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, miestą, rezultatas nėra 

ištrinami ir saugomi statistikos, istoriniais tikslais. 

Jei duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, dalyvis gali nesutikti su tokiu 

tvarkymu, informavęs el.pašto adresu begimokeliones@gmail.com 

 

Nuostatų keitimas 

 

Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų nuostatus. 

 

Organizatoriai 
  

 


