
TARPTAUTINIO DRAUGYSTĖS MARATONO  
„GARDINAS - DRUSKININKAI 2011“ 

 
R E G L A M E N T A S 

 
 

1 Dalis. BENDROS NUOSTATOS. 
 

1.1. Tarptautinio DRAUGYSTĖS MARATONO „GARDINAS - DRUSKININKAI 2011“ 
reglamentas parengtas vadovaujantis Baltarusijos ir Lietuvos Respublikų įstatymais, Baltarusijos ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybių nutarimais bei kitais abiejų valstybių teisės aktais, Olimpinės 
chartijos nuostatomis. 

 
1.2. Šis dokumentas reglamentuoja visą Tarptautinio DRAUGYSTĖS MARATONO „GARDINAS 

- DRUSKININKAI 2011“ pravedimo tvarką. 
 
1.3. Pagrindiniai Tarptautinio DRAUGYSTĖS MARATONO tikslai: 

- pristatyti Baltarusijos ir Lietuvos valstybes, Gardino miestą ir Druskininkų kurortą kaip 
vietas, tinkančias svarbiems Europos sporto projektams; 

- stiprinti sportinius ir kultūrinius ryšius tarp Baltarusijos, Lietuvos respublikų ir Europos 
sąjungos; 

- plėsti tarptautinių maratonų geografiją, populiarinti bėgimą, įtraukti įvairaus amžiaus 
žmonių grupes iš visos Europos; 

- perspektyvia laisvalaikio užimtumo forma ugdyti sveiką ir stiprų pilietį; 

- integruoti Baltarusijos ir Lietuvos jaunimą į sporto plėtotę, skatinti tarptautinį bendravimą. 

- sudaryti galimybę visiems bėgimą propaguojantiems Europos sporto aistruoliams 
parungtyniauti tarpusavyje; 

- išaiškinti pajėgiausius šio draugystės maratono bėgikus; 

- renginio dėka atrasti naujų talentų, gerinti Baltarusijos ir Lietuvos bėgikų sportinį 
meistriškumą 

 
2 Dalis. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR ATSAKOMYBĖ. 
 

2.1. Tarptautinio DRAUGYSTĖS MARATONO „GARDINAS - DRUSKININKAI 2011“ 
organizacinė struktūra yra tokia: organizatoriai, organizacinis komitetas, teisėjų kolegija. 
 

2.2. Organizatoriai: 
• Baltarusijos sporto ir turizmo ministerija, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas; 
• Baltarusijos ir Lietuvos tautiniai olimpiniai komitetai; 
• Baltarusijos ir Lietuvos lengvosios atletikos federacijos; 
• Gardino apskrities vykdomasis komitetas; 
• Gardino miesto, Gardino rajono vykdomieji komitetai ir Druskininkų miesto 

savivaldybė, Gardino srities vykdomojo komiteto kūno kultūros, sporto ir turizmo skyrius; 
• Viešoji įstaiga „Sportbalt“ (Lietuva); 
• Gardino pasienio grupė; Lietuvos pasienio grupė; 
• Gardino regioninė muitinė; Lietuvos muitinė. 



Organizatorių pagrindinė funkcija:  
• užtikrinti sėkmingą renginio paruošimą bei organizavimą. 
• Tam tikslui organizatoriai suformuoja organizacinį komitetą, 
• paskirsto veiklos atsakomybes tarp pačių organizatorių; 
• patvirtina DRAUGYSTĖS MARATONO programą; 
• patvirtina teisėjų kolegijos sudėtį; 
• patvirtina renginio sąmatą; 
• vadovauja renginio pasirengimui bei vykdymui. 

 
2.3. Organizacinis komitetas: 

• Organizacinį komitetą sudaro sekančias organizacijas atstovaujantys vadovai ir 
specialistai: 

• Baltarusijos sporto ir turizmo ministerija, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas; 
• Baltarusijos ir Lietuvos tautiniai olimpiniai komitetai; 
• Baltarusijos ir Lietuvos lengvosios atletikos federacijos; 
• Gardino srities vykdomasis komitetas; 
• Gardino srities vykdomojo komiteto kūno kultūros, sporto ir turizmo skyrius; 
• Gardino miesto, Gardino rajono vykdomieji komitetai ir Druskininkų miesto savivaldybė; 
• Viešoji įstaiga „ Sportbalt “; 
• Gardino pasienio grupė; Lietuvos pasienio grupė; 
• Gardino regioninė muitinė; Lietuvos muitinė. 

 
Organizacinio komiteto pagrindinė funkcija:  

koordinuoti tarptautinio maratono „GARDINAS - DRUSKININKAI 2011“ veiksmus. 
 

Organizacinio komiteto narių atsakomybės pasiskirstymas: 
 
Baltarusijos sporto ir turizmo ministerija, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentas, 

Baltarusijos ir Lietuvos tautiniai olimpiniai komitetai, Gardino srities vykdomasis komitetas, Gardino 
srities vykdomojo komiteto kūno kultūros, sporto ir turizmo skyrius atlieka derinimo funkciją tarp 
atitinkamų valstybės institucijų, vykdo projekto sklaidą masinėse informavimo priemonėse, palaiko 
rėmėjų dalyvavimą. 

Baltarusijos ir Lietuvos lengvosios atletikos federacijos apsprendžia teisėjų kolegijos sudėtį, 
vykdo projekto sklaidą Europos ir pasaulio valstybių lengvosios atletikos federacijose, atlieka derinimo 
funkciją tarp atitinkamų valstybės institucijų. 

Gardino miesto, Gardino rajono vykdomieji komitetai ir Druskininkų miesto savivaldybė parenka 
ir derina bėgimo trasą, apriboja arba visai sustabdo eismą gatvėse, kuriose vyks DRAUGYSTĖS 
MARATONO bėgimas. Pasitelkus specialiąsias tarnybas, užtikrina trasos saugumą, medicininę 
pagalbą renginio metu. Įpareigoja abiejų miestų biudžetines sporto organizacijas dalyvauti renginio 
pasiruošime ir vykdyme, aptaria kitus klausimus, susietus su maratono organizavimu. 

Viešoji įstaiga „ Sportbalt “ kartu su Gardino srities kūno kultūros, sporto ir turizmo skyriumi 
pagal lengvosios atletikos varžybų rengimo taisykles ir plento bėgimo asociacijos keliamus 
reikalavimus išmatuoja ir sertifikuoja trasą bei techniškai paruošia ją varžyboms. Populiarinant 
maratoną, sutraukiant kuo didesnį dalyvių skaičių abi minėtos organizacijos reklamuoja renginį, 
organizuoja viešųjų ryšių kampanijas abejose valstybėse, atsako už numerių pagaminimą bei 
išdavimą, vykdo dalyvių registraciją. 



Gardino pasienio grupė, Gardino regioninė muitinė kartu su Lietuvos pasienio ir muitinės 
tarnybomis užtikrina pasienio ir muitinės kontrolę bei maratono dalyvių praleidimą per Baltarusijos ir 
Lietuvos Valstybinę sieną. 

Siekiant užtikrinti sklandų maratono dalyvių ir aptarnaujančio personalo vykimą per abiejų 
valstybių sienas, maratono organizatoriai įsipareigoja: 

- Gardino srities kūno kultūros, sporto ir turizmo skyrius ne vėliau kaip iki 2011-08-19 9 val. 
pateikti Gardino pasienio grupei maratono dalyvių sąrašą su duomenimis. 

- Viešoji įstaiga „ Sportbalt “ ne vėliau kaip iki 2011-08-19 9 val. pateikti Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos prie LR VRM Varėnos rinktinei maratono dalyvių sąrašą su 
duomenimis pagal pridedamą formą (dalyvių vardai ir pavardės nurodomos lotyniškais 
rašmenimis, maratono dalyvių numeriai – eilės tvarka); 

- atskirai pateikti maratoną aptarnaujančio personalo, vyksiančio per valstybių sienas 
sąrašą (pagal pridedamą formą); 

- maratono dalyvių kelionės dokumentus į Raigardo PKP pristatyti ne vėliau kaip 1 val. iki 
pirmo maratono dalyvio valstybės sienos kirtimo. Prie maratono dalyvių kelionės 
dokumentų viršelių (iš nugarėlės pusės) priklijuoti lipduką su maratono dalyvio numeriu, 
nurodytu ant aprangos. 

- pateikti visą maratoną aptarnausiančių ir per valstybių sienas vyksiančių transporto 
priemonių sąrašą su duomenimis (transporto priemonės markė, valstybinis numeris 
privalomojo civilinės atsakomybės draudimo poliso numeris, jo galiojimo data); 

- pateikti garantinį raštą Varėnos rinktinei, dėl ne ES šalių piliečių, kurie yra maratono 
dalyviai, atvykimo sąlygų užtikrinimo (išsamus piliečių sąrašas, atvykimo tikslas, buvimo 
trukmė, priimančios organizacijos pavadinimas ir garantija, kad atvykstantys asmenys 
turės pakankamai lėšų numatomo buvimo laikotarpiui Lietuvoje ir grįžimui į kilmės šalį). 

Teisėjų kolegija atlieka trasos testavimą, kontroliuoja bėgimą renginio metu. 
 
3 Dalis. DALYVAVIMO SĄLYGOS. 
 

3.1. Varžybų vieta ir laikas. 
Tarptautinio DRAUGYSTĖS MARATONO „GARDINAS - DRUSKININKAI 2011“ startas – 

2011 m. rugpjūčio 20 dieną 12 val. Baltarusijos Respublikoje, Gardino mieste. Tarptautinio 
DRAUGYSTĖS MARATONO „GARDINAS - DRUSKININKAI 2011“ finišas – Lietuvos Respublikoje 
Druskininkų mieste. 
 

3.2. Nuotolis ir laiko limitas. 
Maratono nuotolis 42.195 km. Maratono laiko limitas 5 valandos. Elektroninė laiko matavimo 

sistema varžybų dieną įjungiama 12 val. starto metu ir išjungiama 17 val. Po 17 val. dalyvių laikas 
nefiksuojamas. 

 
3.3. Dalyviai. 
DRAUGYSTĖS MARATONE gali dalyvauti visi norintys, gimę ne vėliau kaip 1992 metais, 

turintys galiojančius dokumentus (viza), leidžiančius vykti į Baltarusijos ir Lietuvos Respublikas ir 
(arba) išvykti iš Baltarusijos ir Lietuvos Respublikų, užpildę dalyvio kortelę, sumokėję starto mokestį, 
turintys pažymą, leidžiančią dalyvauti maratone ir savo parašu patvirtinę, kad už savo sveikatą atsako 
pats dalyvis. Visi dalyviai DRAUGYSTĖS MARATONE dalyvauja laisva valia, prisiima visą 
atsakomybę už su dalyvavimu bėgime susijusia rizika bei įsipareigoja dėl to nereikšti maratono 
organizatoriams jokių pretenzijų. Kiekvienas maratono dalyvis savo užsiregistravimu sutinka, kad 
renginio organizatoriai visas maratono metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai 
naudoti maratono reklamos tikslams be atskiro jų sutikimo. Bėgikai, atsiimdami numerius privalo turėti 
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą) ir galiojantį dokumentą (viza), leidžiantį vykti į 
Baltarusijos ir Lietuvos Respublikas ir (arba) išvykti iš Baltarusijos ir Lietuvos Respublikų. Maratono 



dalyviai, nesantys Europos Sąjungos piliečiais, savo parašu patvirtina, kad jų pagrindinis atvykimo 
tikslas į Lietuvos Respubliką yra dalyvavimas DRAUGYSTĖS MARATONE. Tuo pačiu įsipareigoja 
turėti pakankamai lėšų numatomo buvimo laikotarpiui Lietuvoje ir grįžimui į kilmės šalį. DRAUGYSTĖS 
MARATONO dalyvių amžiaus grupės: 
 

Vyrai 

 

Moterys 

VJ 1991 - 1992 MJ 1991 - 1992 
V 1971 - 1990 M 1971 - 1990 

V40 1961 - 1970 M40 1961 - 1970 
V50 1951 - 1960 M50 1951 - 1960 
V60 1941 - 1950 M60 1941 - 1950 
V70 1940 ir vyresni M70 1940 ir vyresnės 

 
3.4. Reikalavimai, apribojimai ir nuobaudos. 
Registruotis DRAUGYSTĖS MARATONE būtina tik savo vardu. Renginio metu kiekvienas 

dalyvis privalo turėti tvarkingai pritvirtintą numerį marškinėlių priekyje, aiškiai matomoje vietoje. Savo 
numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Dalyviams bei palaikymo komandos nariams draudžiama 
naudotis įvairiomis ratuotomis priemonėmis (dviračiais, riedučiais ir kt.), asmenine palyda, vedžiotis 
gyvūnus. Maratono dalyviams be teisėjo leidimo nukrypti nuo bėgimo trasos, griežtai draudžiama. 
Pažeidus minėtas taisykles, dalyvis diskvalifikuojamas. Naudojantis instrukcija, kiekvienas bėgimo 
dalyvis prie batelio turi prisitvirtinti Champion Chip laiko matavimo elektroninę mikroschemą. To 
nepadarius arba padarius tai netinkamai, dalyvio laikas nebus fiksuojamas ir tie dalyviai nebus įtraukti 
į varžybų protokolą. Pabaigus rungtį, elektroninė mikroschema grąžinama organizatoriams. To 
nepadarius – bauda 35 Eurai. 
 

3.5. Maitinimas trasoje. 
Kas 7 - 8 km maratono trasoje bus įrengti maitinimo punktai, kuriuose dalyviams bus siūloma 

energetiniai gėrimai, vanduo ir vaisiai.  
 

3.6. Starto mokestis. 
Dalyvis, teisingai užpildęs atitinkamos formos registracijos kortelę ir sumokėjęs starto mokestį 

yra įtraukiamas į DRAUGYSTĖS MARATONO starto protokolą. Užsiregistravus, starto mokestis turi 
būti sumokėtas per 7 dienas. Jeigu užsiregistravęs asmuo per 7 dienas nesumoka nurodyto starto 
mokesčio, jis automatiškai yra pašalinamas iš užsiregistravusių dalyvių sąrašų. Toks dalyvis, 
norėdamas dalyvauti maratone, privalo registruotis iš naujo. 

Nustatytas starto mokestis: 

- užsiregistravusiems iki 2011.07.31 dienos – 15 Eurų. 
- užsiregistravusiems 2011.08.01 – 08.18 dienos – 25 Eurai. 

Dalyvio mokestis negrąžinamas. 

 
3.7. Dalyvių registracija ir numerių išdavimas. 

Visi dalyviai gali registruotis internetiniuose puslapiuose www.draugystesmaratonas.lt, 
www.sportbalt.lt. 

Tinklalapiuose www.draugystesmaratonas.lt, www.sportbalt.lt registravimo sistema 
išjungiama 08.18 dieną 24 h. 

Baltarusijos Respublikos maratono dalyviai startinį mokestį gali sumokėti bet kuriame 
šalies taupomajame banke pagal sąskaitą: Gardino srities Vykdomojo komiteto kūno kultūros, 
sporto ir turizmo skyrius УНН 500059343 ОКПО 02935961 a/s 3632000000168 filialas 426 АСБ 
«Беларусбанк», kodas 199 (banko adresas: 230025, Ожешко,4; skyriaus adresas: 230023, 
г. Гродно, ул. Урицкого,1) pažymint „Tarptautinis Draugystės maratonas „Gardinas - 



Druskininkai 2011“ arba sumokėti grynaisiais organizaciniame komitete Gardine (telefonas 
pasiteiravimui +375 29 289 71 34 (мтс), +375152 743525). 

Europos Sąjungos bei kitų valstybių maratono dalyvių startinis mokestis pervedamas 
eurais į VŠĮ. „Sportbalt“ atsiskaitomąją sąskaitą LT327010600001700344 Ukio bankas, Kaunas, 
Lithuania. SWIFT: UKIOLT2X 

2011 rugpjūčio 19 dieną nuo 8.00 iki 20.00 val. būtina atsiimti laiko matavimo elektronines 
mikroschemas ir numerius maratono organizatorių būstinėje Gardine, gatvė Komunalnaja, namas 3 а, 
centrinis įėjimas (Ledo sporto rūmai). 

Išskirtinais atvejais, numerių išdavimas vykdomas ir varžybų dieną nuo 8.00 iki 10 val. 

Dalyvių apgyvendinimo klausimais Gardino m.19.08 – 20.08 galima kreiptis telefonais Gardine 
Mob. +375 29 289 71 34, darbo +375 152 743525. 

 
3.8. Vizos dalyviams ir jų išdavimas. 
Kiekvienas maratono dalyvis privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą) ir 

galiojantį dokumentą (viza), leidžiantį vykti į Baltarusijos ir Lietuvos Respublikas ir (arba) išvykti iš 
Baltarusijos ir Lietuvos Respublikų. Abiejų valstybių kompetentingos institucijos kreipsis į savo šalių 
ambasadas bei konsulinius skyrius dėl vienkartinių, nemokamų vizų sutvarkymo užsiregistravusiems 
DRAUGYSTĖS MARATONO dalyviams. 
 
4 Dalis. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI. 
 

Varžybų vyksta tik individualiame sektoriuje. Maratono nugalėtojai nustatomi pagal geriausiai 
parodytą laiką. Šešios pirmos vietos vyrų tarpe ir šešios pirmos vietos moterų tarpe apdovanojamos 
diplomais, medaliais, taurėmis ir piniginiais prizais. 
 

Vieta Vyrai Moterys 
1 1000 USD 1000 USD 
2 800 USD 800 USD 
3 600 USD 600 USD 
4 300 USD 300 USD 
5 200 USD 200 USD 
6 100 USD 100 USD 

 
Vertingais prizais ir diplomais apdovanojamos trys prizinės vietos vyrų ir moterų tarpe pagal 

amžiaus grupes. Visiems dalyviams pasiekus finišą per kontrolinį laiką įteikiami medaliai, informaciniai 
leidiniai apie Gardino miestą ir Druskininkų kurortą. 
 
5 Dalis. FINANSAVIMO SĄLYGOS. 
 

Savitarpio susitarimu, pagal finansines galimybes, organizatoriai prisideda prie DRAUGYSTĖS 
MARATONO projekto biudžeto suformavimo ir finansinius įsipareigojimus pasidalija taip: 

Gardino srities vykdomasis komitetas padengia reklaminių leidinių, trasos apipavidalinimo, 
maitinimo punktų darbo organizavimo išlaidas. 

Gardino miesto vykdomasis komitetas finansuoja biotualetų nuomą, greitosios pagalbos 
paslaugas, dalyvių palydą ir saugumo užtikrinimą Gardino mieste, atidarymo ceremoniją ir koncertą, 
informacinę medžiagą apie Gardiną. 

Gardino rajono vykdomasis komitetas finansuoja biotualetų nuomą, greitosios pagalbos 
paslaugas, dalyvių palydą ir saugumo užtikrinimą Gardino rajone, informacinę medžiagą apie Gardino 
rajoną. Druskininkų miesto savivaldybė finansuoja informacinio leidinio apie Druskininkus išleidimą, 
viešosios tvarkos užtikrinimą, šventinio koncerto organizavimą. 



Viešoji įstaiga „Sportbalt“ padengia išlaidas susijusias su reklaminių afišų patalpinimu 
Druskininkų mieste, prisideda prie finišo vietos parinkimo, biotualetų nuomos, greitosios pagalbos 
automobilių nuomos, piniginio prizinio fondo sudarymo bei nuostatuose numatytų prizų įsteigimo, 
šventinio koncerto organizavimo. 

Gardino srities vykdomojo komiteto kūno kultūros, sporto ir turizmo skyrius padengia teisėjų 
kolegijos atlygio ir maitinimo išlaidas, tipografijos ir kanceliarijos, medicinos išlaidas, apmoka 
aptarnaujančiam personalui už darbą. 
 
6 Dalis. PROTESTAI. 
 

Visos dalyvių pretenzijos, protestai teikiami raštu vyriausiam varžybų teisėjui ne vėliau, kaip per 
30 min. nuo varžybų pabaigos. Dalyvis, teikdamas pretenziją (protestą), privalo sumokėti mokestį 
30 Eurų, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (BLAF atstovas, LLAF atstovas ir 
vyriausias maratono teisėjas) patenkins pretenziją (protestą). Pretenzijos svarstymui – 1 valanda. 
Dalyviui, nesumokėjus mokesčio, pretenzija nesvarstoma. 
 
7 Dalis. VARŽYBŲ TRASA. 
 

7.1. Maratono startas - Baltarusijos Respublika, Gardino miestas. 
7.2. Finišas - Lietuvos Respublika, Druskininkai. 
7.3. Suderinus su Gardino miesto, Gardino rajono, Gardino apskrities vykdomaisiais komitetais ir 

Druskininkų miesto savivaldybe atskirame priede bus pateikiama tiksli varžybų trasos schema. 
 




