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2022 M. TARPTAUTINIŲ BĖGIMO VARŽYBŲ NEMENČINĖS MIESTO GATVĖMIS 

NUOSTATAI  

 

I. Tikslas ir uždaviniai 

1. Propaguoti aktyvų, sveiką gyvenimo būdą ir rekreaciją gryname ore.  

2. Populiarinti bėgimą, kaip paprasčiausią fizinės rekreacijos formą.  

3. Išsiaiškinti geriausius bėgikus. 

4.     Skatinti bendradarbiavimą tarp jaunimo. 

 

II. Vieta ir laikas 

2022 m. Tarptautinės bėgimo varžybos Nemenčinės miesto gatvėmis vyks Nemenčinės sporto 

aikštinė (A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m.), š. m. gegužės 3 d. 13.00 val. 

 

III.  Vadovavimas ir vykdymas 

1. Varžybas organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir 

turizmo skyrius ir Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla.  

2. Vyr. teisėjas – Marijan Kačanovski ir Kęstutis Velikianecas, sekretorius –  Alina Butkevič. 

 

IV.  Registracija ir dalyviai 

1. Registruotis galima el. paštu vrssportomokykla@gmail.com arba telefonu (8 5) 237 1439. 

2. Varžybų dieną dalyvių registracija vyks nuo 12.30 iki 13.20 val. sekretoriate starto vietoje.  

3. Registruojantis reikia pateikti dokumentą, patvirtinantį tapatybę; nurodyti klubą, sporto 

mokyklą arba miestą. 

4. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, nepriklausomai nuo amžiaus, turintys gydytojo 

leidimą sportuoti arba tai patvirtindami savo parašu. 

5. Už nepilnamečių dalyvavimą ir sveikatą varžybų metu ir joms pasibaigus atsako 

delegavusi organizacija (mokykla, tėvai ar globėjai, treneriai), tai patvirtindami savo 

parašu. 

 

V. Distancijos ir amžiaus grupės 

• 13.00 – Integracinis bėgimas neįgaliesiems;  

• 13.25 – 500 m bėgimas mergaitėms, gimusioms 2013- 2011 m.; 

• 13.35 – 500 m bėgimas berniukams, gimusiems 2013- 2011 m.; 

• 14.00 – 500 m bėgimas mergaitėms, gimusioms 2009-2010 m.  

• 14.10 – 1000 m bėgimas berniukams, gimusiems 2009-2010 m. 

• 14.20 – 1000 m bėgimas mergaitėms, gimusioms 2007-2008 m.; 

• 14.30 – 1500 m bėgimas berniukams, gimusiems 2007-2008 m.; 

• 14.50 – 1791 m bėgimas mergaitėms, gimusioms 2005-2006 m; 

• 14.50 – 1791 m bėgimas berniukams, gimusiems 2005-2006 m.; 

• 14.50 – 1791 m bėgimas mergaitėms, gimusioms 2004-2003 m.; 

• 14.50 – 1791 m bėgimas berniukams, gimusiems 2004-2003 m.;   

• 14.50 – 1791 m bėgimas moterims, 2002 m. gim. ir vyresnes; 

• 14.50 – 1791 m bėgimas vyrams, 2002 m. gim. ir vyresni; 
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VI. Apdovanojimai 

1. I – III vietos laimėtojai apdovanojami taurėmis. 

2. Visi bėgimo dalyviai apdovanojami atminimo medaliais. 

 

VII. Pastaba 

1. Papildoma informacija teikiama Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykloje (adresu: 

Kalno g. 16B, Nemenčinė, Vilniaus r., LT-15174. Tel./faks. +370 52 371439, 

www.sportomokykla.lt).  

2. Draudimu nuo nelaimingų atsitikimų renginio metu pasirūpina dalyvis arba jį deleguojanti 

organizacija. 

3. Kelionės į varžybas išlaidas apmoka dalyviai arba deleguojanti organizacija.  

4. Vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, tinkamą dokumentų 

pateikimą. 

5. Organizatoriai neatsako už dalyvių nelaimingus atsitikimus, daiktinius ir materialinius 

nuostolius, atsiradusius prieš renginį, renginio metu ar po jų dėl dalyvių kaltės. 

Nelaimingų atsitikimų ir civilinės atsakomybės draudimas yra varžybų dalyvių 

atsakomybė. 

6. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 

informuojame, kad kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis sutinka, kad renginio 

organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai 

ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais. 

7. Varžybų organizatoriai turi teisę atšaukti arba pakeisti 2022 m. Tarptautinių bėgimo 

varžybų Nemenčinės miesto gatvėmis datą.  

http://www.sportomokykla.lt/

