
Šveicarijos maratonas  

N U O S T A T A I 

Varžybų tikslai  

Skleisti informaciją apie bėgimą, kaip aktyvaus laisvalaikio praleidimo būdą.  

Skatinti įvairaus amžiaus ir pajėgimo gyventojų aktyvumą.  

Gausinti masinių bėgimo renginių kiekį Jonavos rajone.  

Populiarinti Jonavos rajoną, kaip sportiško ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo vietą.  

Varžybų vykdytojai ir vieta  

Varžybos vietos GPS – 55.036895, 24.257295  

Adresas – Barborlaukio kaimas, Jonavos raj., Dumsių sen. (Survilų sodyba)  

Varžybas organizuoja Gintarė Litvinavičienė  

kontaktai: el. p. begimokeliones@gmail.com, begu@6h.lt  

Gintarė, tel. +37060407564  

Saulius, tel. +37060350164  

Data  

2020 m. lapkričio 21 d. 9 val.  

Nuotoliai  

42,195 km, 21,098 km, 10 km (bėgama ratais). Trasa tikslinama  

Trasa  

Miško takeliai 95%, žvyrkelis 5%  

Laiko matavimas, laiko limitas.  

Kiekvieno dalyvio bėgimui skirtas laikas fiksuojamas ir įrašomas į oficialų varžybų 
protokolą. Laiko limitas maratonui – 6 val., 10 km – 2 val.  

Dalyvių registravimas  

Dalyviai registruojasi internetiniame tinklapyje www.lbma.lt iki lapkričio 19 d. Renginio 
dieną registracija nebus vykdoma.  

Registruotis į bet kurią rungtį 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, patvirtinęs, kad sutinka su nuostatais ir 
apmokėjęs startinį mokestį, įtraukiamas į varžybų startinį protokolą.  

Dalyvių startinis mokestis  

Startinis mokestis visoms distancijoms – 15 Eur iki 2021 m. lapkričio 8 d.  

Nuo lapkričio 9 d. startinis mokestis visoms distancijoms – 19 Eur.  

Registracija vykdoma iki 2020 m. lapkričio 19 d. 23:00 val., bėgimo dieną registracija 
nevykdoma. Dalyvio startinis mokestis pervedamas į VŠĮ „Bėgimo kelionės“ sąskaitą 
LT073500010002463416, Revolut +37060407564  

Registracijos mokestis negrąžinamas. Tik susimokėję registracijos mokestį dalyviai yra 
įtraukiami į starto protokolą.  
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Dalyvių numerių išdavimas  

Numeriai išduodami varžybų dieną nuo 8 val.  

Dalyvių maitinimas  

Trasoje veiks vienas maitinimo punktas (vanduo, saldūs gaivieji gėrimai, vaisiai ir kt. 
užkandžiai). 

Apdovanojimai  

Visi finišavę varžybų dalyviai apdovanojami atminimo medaliais.  

42,195 km rungties 1-3 vietų nugalėtojai vyrai ir moterys apdovanojami taurėmis.  

10 km rungties 1-3 vietų nugalėtojai vyrai ir moterys apdovanojami taurėmis.  

Trys komandos nubėgusios daugiausiai kilometrų apdovanojamos taurėmis.  

Komandos sąrašą privalo pateikti ir gauti patvirtinimą el. paštu begu@6h.lt iki 2020 m. 
lapkričio 19 d. 23:00 val.  

Visiems dalyviams suteikiama galimybė pasikaitinti pirtyje.  

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.  

Dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami bei prisiima visas su 
dalyvavimu bėgime susijusias rizikas ir įsipareigoja dėl to nereikšti renginio 
organizatoriams pretenzijų.  

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 registruodamiesi sutinka, kad visa foto ir video medžiaga padaryta 
renginio metu su jų atvaizdais gali būti panaudota laisvai, viešai be atskiro sutikimo.  

Apribojimai dėl COVID-19  

Dėl visų dalyvių saugumo, prašome laikytis šių nuostatų:  

• dalyviai turėję kontaktą su užsikrėtusiais COVID-19 virusu, neseniai grįžusiais iš 
užsienio asmenimis ar patys turintys COVID-19 diagnozę, esantys saviizoliacijoje 
negali dalyvauti renginyje.  

• starto zonoje rekomenduojame dėvėti apsaugines veido kaukes, tačiau varžybų 
metu bėgikams apsauginės veido kaukės dėvėti neprivaloma.  

• Laikytis saugaus, bent 1 m atstumo nuo kitų žmonių laikytis čiaudėjimo ir kosėjimo 
etiketo, rankų higienos reikalavimų renginyje griežtai draudžiama lankytis asmenims, 
turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių, 
karščiuojantiems.  

Force Majore 

Įvykus force majore (nuo renginio organizatorių nepriklausančioms aplinkybėms), dėl kurių 
renginys būtų atšauktas, visos registracijos bus perkeltos į kitą 2021 metų Šveicarijos 
maratono renginį.  
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Asmens duomenų tvarkymas  

Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis, registruodamasis savaime sutinka, kad renginio 
organizatoriai 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 
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