ŠVENTINIO BĖGIMO „KURŠĖNAMS 437“
NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Varžybų tikslas – populiarinti bėgimą Lietuvoje.
2. Varžybų uždaviniai:
2.1. įtraukti kuo daugiau visuomenės į sportinę veiklą;
2.2. propaguoti turiningą laisvalaikio leidimą, puoselėti kūno kultūrą ir sportą;
2.3. skatinti judėjimą kaip vieną iš pagrindinių sveikatos šaltinių.
II. VIETA, LAIKAS, DALYVIAI IR NUOTOLIAI
3. Bėgimas vyks 2018 m. gegužės 19 d., šeštadienį, Kuršėnuose, Šiaulių rajonas.
4. Šventinio bėgimo „Kuršėnams 437“ didysis maršrutas (~6600 m):
Startas 12.00 val. L. Ivinskio a. → Vilniaus g. (iki šviesoforo) → Daugėlių g. → Aušros g.
(link užtvankos) → tiltas per Ventos upę į Kuršėnų miesto parką (pagal nuorodas) takeliais →
Ventos g. per tiltą iki žiedo (šaligatviu) → Pavenčio g. → L. Ivinskio a. finišas.
5. Šventinio bėgimo „Kuršėnams 437“ simbolinis maršrutas (~437 m):
Startas 12.05 val. apibėgama L. Ivinskio aikštė.
6. Išankstinė registracija http://sklukas.lt/registracija/ iki gegužės 18 d., telefonas
pasiteiravimui 8 685 34 856 (Arnas Lukošaitis).
7. Atvykimas ir numerių atsiėmimas bei papildoma registracija varžybų dieną nuo 10:00 iki
11:30 val. L. Ivinskio aikštėje.
8. Bėgimo apdovanojimai scenoje ~14:00 val.
9. Šventiniame bėgime „Kuršėnams 437“ dalyvauja visi norintys, pasitikrinę sveikatą ir
turintys gydytojo leidimą sportuoti, patvirtindami tai savo parašu registracijos metu.
10. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai
visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo,
naudoti rinkodaros tikslais.
11. Dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes bei nuotolius:
Grupė Moterys (gimusios)
Vyrai (gimę)
Nuotolis
Pastabos
1
2011 m. ir jaunesnės 2011 m. ir jaunesni
437 m
Ikimokyklinukai
2
2007 m. ir jaunesnės 2006 m. ir jaunesni
437 m
Pradinukai
3
2004-2006 m.
2004-2006 m.
3300 m
4
2001-2003 m.
2001-2003 m.
3300 m
5
1969-2000 m.
1969-2000 m.
6600 m
6
1968 m. ir vyresnės
1967 m. ir vyresni
6600 m
III. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS
12. Varžybos asmeninės, bėgimo nugalėtojai nustatomi pagal pasiektą geriausią rezultatą.
13. Kiekvienoje amžiaus grupėje 3 geriausi bėgikai apdovanojami šventinio bėgimo
medaliais. Nugalėtojai – medaliais ir prizais.
14. Ilgiausio bėgimo 3 greičiausios bėgikės moterys ir 3 greičiausi bėgikai vyrai
apdovanojami prizais.
15. Visiems sėkmingai įveikusiems nuotolius įteikiamos guminės apyrankės su renginio
simbolika.
______________________________________

437 metrų trasa

3300 metrų trasa

