
PATVIRTINTA 

Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto 

centro direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. 

įsakymu Nr.VĮ-4 

 

 

16-OJO SVEIKATINGUMO BĖGIMO JURBARKO MIESTO GATVĖMIS, SKIRTO 

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENAI PAMINĖTI NUOSTATAI 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Propaguoti bėgimo sportą, sveiką gyvenimo būdą. 

2. Tęsti bėgimo Jurbarko miesto gatvėmis, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, 

tradicijas. 

VARŽYBŲ LAIKAS IR VIETA 

1. Varžybos vyks Jurbarke 2020 m. vasario 16 d., 11 val. 

2. Startas ir finišas prie Vytauto Didžiojo paminklo, Vytauto Didžiojo g. 35B. 

3. Dalyviai registruojami išankstine registracija el. paštu: 

https://forms.gle/dGVzzvyMkADTwKD98 iki 2020 m. vasario 15 d., 24.00 val. 

4. Renginio dieną registracija vyks R. Marcinkaus stadione nuo 9.45 val.  

5. Bėgimo numeriai išduodami Romualdo Marcinkaus stadione (Vytauto Didžiojo g.35A) nuo 

9:45 val. – iki 10:45 val. 

6. Startas:  

 3000 m – 11.10 val.; 

 Vaikų bėgimas (200 m) – 11.15 val. 

Abi distancijos nemokamos.  

 

                                        LAIKO LIMITAS 

1. 3000 m distancija – 30 min. 

2. Vaikų bėgimas (200 m) – 5 min. 

 

RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS 

1. Paruošti trasas bėgimui. 

2. Registruoti dalyvius, išduoti jiems bėgimo numerius. 

3. Įteikti atminimo dovanas visiems dalyviams. 

4. Apriboti eismą gatvėse, kuriose vyks bėgimas. 

DALYVIAI 

1. Bėgime gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę ir susipažinę su bėgimo nuostatais. 

2. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią 

(tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais) riziką. Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis 

sutinka su bėgimo sąlygomis. Organizatoriai neatsako už bėgimo metu patirtas traumas. Už 

nepilnamečius asmenis, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai, mokytojai arba 

treneriai. 

https://forms.gle/dGVzzvyMkADTwKD98


APDOVANOJIMAS 

1. Visi finišavę bėgimo dalyviai gaus atminimo medalius, nominacijų laimėtojai prizus bei 

rėmėjo dovanas 

2. 3000 m distancijos greičiausias vyras ir moteris bus apdovanoti bėgimo atminimo ir rėmėjų 

prizais. 

3. 3000 m. distancijos jauniausia (-ias) ir vyriausia (-ias) bus apdovanoti bėgimo atminimo ir 

rėmėjų prizais. 

4. Vaikų bėgimo nugalėtojai (mergaitė ir berniukas) bus apdovanojami bėgimo atminimo 

prizais. 

5. Nominacijos „Gausiausia komanda“ laimėtojai bus apdovanoti bėgimo atminimo ir rėmėjų 

prizais. 

6. Nominacijos „Sportiškiausia šeima“ laimėtojai bus apdovanoti bėgimo atminimo ir rėmėjų 

prizais. 

7. Apdovanojimai vyks 11.45 val.  

ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI 

1. Bėgimo varžybas organizuoja Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras. 

2. Informacija tel. 8 447 72536, el. paštu: jurbarkosportas@gmail.com, FB paskyroje – 

http://jurbarkosportas.lt/, 

https://www.facebook.com/jurbarkosportas/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARCulIRsU

LHQuqtjXdte2BsCjJ9nFeVBmNEbvajJPbZQjE7Uje5ovdxmR_B-

gai_KtTEBcUZf0WO4_LV  

3. Rėmėjas:  Star Pizza, Kranto g. 7, Jurbarkas 74125, tel.nr. (8-660) 88882. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Kiekvienas dalyvis užsiregistravęs sutinka jog renginio organizatoriai varžybų metu 

padarytas nuotraukas ir filmuotą video medžiagą gali savo nuožiūra ir be atskiro dalyvių 

sutikimo naudoti reklamos ir rinkodaros tikslais. 

2. Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų taisykles prieš tai nepranešus 

dalyviams. 

3. Griežtai draudžiama plagijuoti, kopijuoti ar kitaip asmeniniais tikslais naudoti varžybų 

informaciją be organizatorių sutikimo. Autorines teises gina Lietuvos Respublikos autorinių 

teisių įstatymas. 

4. Dalyvių pretenzijos ar skundai priimami raštiški, per 24 val. po varžybų, pateikimas 

nemokamas.  
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