BĖGIMOVARŽYBOSOLIMPINIOREKORDININKO

A D O L F O A L E K S E J Ū N O
IRPAKRUOJORAJONOMERO
2019 m. spalio 11 d. (penktadienis)
Informacija tel. 8 612 98080

11 val. Dalyvių numeriai išduodami
iki 10.30 val.

Rozalimo miško parko estrada, Pakruojo r.
Varžybų vyr. teisėjas Artūras Macevičius, tel. 8 611 25896

DALYVIAI IR VARŽYBŲ
PROGRAMA
• Bėgime gali dalyvauti visi Lietuvos ir
bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai,
sporto centrų, klubų sportininkai ir visi
norintys asmenys, atitinkantys nurodytas
(I–VIII) amžiaus grupes.
• Visi bėgimo dalyviai privalo turėti savo
amžių patvirtinantį dokumentą (mokinio
pažymėjimą, asmens pasą, tapatybės
kortelę), sveikatos būklę patvirtinantį
dokumentą.
• Komandos vadovas vyr. teisėjui pateikia
bendrojo ugdymo mokyklos direktoriaus
arba sporto įstaigos, klubo vadovo
patvirtintą ir gydytojo vizuotą vardinę
paraišką iki 2019 m. spalio 11 d. 10.30 val.
• Dalyviai rungtyniauja:
• mergaitės ir berniukai (I, II amžiaus
grupės) 200 metrų bėgimo nuotolyje;
• mergaitės ir berniukai (III, IV amžiaus
grupės) 500 metrų bėgimo nuotolyje;
• merginos ir vaikinai (V‒VI amžiaus
grupės) 1000 metrų bėgimo nuotolyje ;
• veteranai (VII amžiaus grupė vyrai ir
moterys) bėga 1000 metrų;
• neįgalieji (VIII amžiaus grupė vaikai,
vyrai ir moterys) rungtyniauja 500 metrų
nuotolyje.
• Amžiaus grupės:
• I gr. – 2013 m. gim. ir jaun. (atskirai
mergaitės ir berniukai);
• II gr. – 2010–2012 m. gim. (atskirai
mergaitės ir berniukai);
• III gr. – 2007–2009 m. gim. (atskirai
mergaitės ir berniukai);
• IV gr. – 2004–2006 m. gim. (atskirai
mergaitės ir berniukai);
• V gr. – 2001–2003 m. gim. (atskirai
merginos ir vaikinai);
• VI
– 2000
gim.
ir vyresni
• VI
gr.gr.
– 2000
m.m.
gim.
ir vyresni
(atskirai merginos ir vaikinai);
• VII gr. – veteranai 40 m. ir vyresni
(vyrai ir moterys);
• VIII gr. – neįgalieji (vaikai, vyrai ir
moterys). (amžius neribojamas);
BĖGIMO VARŽYBŲ PROGRAMA:
11 val. 00 min. varžybų atidarymas;
11 val. 15 min. – mergaitės, gimusios 2013
metais ir jaunesnės;
11 val. 20 min. – berniukai, gimę 2013
metais ir jaunesni.

Apdovanojimas
11 val. 25 min. – mergaitės, gimusios
2010–2012 metais;
11 val. 30 min. – berniukai, gimę 2010–2012
metais;
11 val. 40 min. – mergaitės, gimusios
2007–2009 metais;
11 val. 45 min. – berniukai, gimę 2007–2009
metais.
Apdovanojimas
11 val. 50 min. – mergaitės, gim. 2004‒2006
metais;
11 val. 55 min. – berniukai, gim. 2004‒2006
metais;
12 val. 00 min. – merginos, gim. 2001‒2003
metais;
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Pakruojo
savivaldybė

12 val. 10 min. – vaikinai, gim. 2001–2003
metais;
12 val. 20 min. – merginos, gim. 2000 metais
ir vyresnės;
12 val. 30 min. – vaikinai, gim.2000 metais ir
vyresni;
12 val. 40 min. ‒ veteranai (vyrai ir moterys);
12 val. 50 min. ‒ neįgalieji (vaikai, vyrai ir
moterys).

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR
APDOVANOJIMAI

Kiekvienoje amžiaus grupėje nugalėtojai ir
prizininkai (atskirai merginos ir vaikinai)
nustatomi, vadovaujantis Lengvosios
atletikos varžybų taisyklėmis, pagal pasiektus
geriausius rezultatus.
• I-V I amžiaus grupės nugalėtojai ir
prizininkai (atskirai merginos ir vaikinai)
Išankstinė dalyvių registracija vykdoma apdovanojami specialiais Lengvosios
iki 2019 m. spalio 9 d. 17.00 val. el. paštu atletikos asociacijos įsteigtais prizais ir
arturasmacevicius@gmail.com.
medaliais.
• VII-VIII grupių dalyviai apdovanojami
atminimo medaliais.

• Gausiausiai varžybose dalyvavusi komanda
apdovanojama specialiu Lengvosios atletikos
asociacijos prizu, pagamintu UAB ,,Stiklita“.
• Visiems bėgimo dalyviams, baigusiems
distanciją, bus įteikti atminimo medaliai.
Varžybų jauniausiam ir vyriausiam dalyviui
bus įteikti atminimo prizai.
• Daugiausiai prisidėjusiems prie sporto
renginio organizavimo bus įteikti LAA prizai
ir atminimo medaliai.
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WWW.PAKRUOJIS.LT

Savaitraštis
Pakruojo krašto laikraštis
„Auksinė varpa“

VĮ VMU Joniškio regioninio padalinio
Rozalimo girininkija

