
Trail 

„Kuršių Nerija“ 
 

N U O S T A T A I 
 

Varžybų tikslai. Populiarinti bėgimo bekėle sporto šaką, varžybų dalyviams išbandyti save ir 

susipažinti su nuostabia Kuršių Nerijos gamta, bei nustatyti stipriausius bekelės bėgikus. 

 

Varžybų vykdytojai. Varžybas organizuoja VŠĮ“ Bėgimo Klubas“, vykdo Arvydas Gintauskas 

(tel. 868787977) 

Varžybų centras – Naujoji perkėla, Kuršių nerijoje (Smiltynės g. 32 Klaipėda) 

https://goo.gl/57atkZ  

Data – 2018.10.20 (Šeštadienis) 

 

Dalyviai - Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai, mėgėjai ir profesionalai, 

moterys, vyrai ir vaikai užpildę registracijos anketą ir sumokėję dalyvio registracijos mokestį. 

Dalyviai sumokėję registracijos mokestį, patvirtina, kad prisiima pilną atsakomybę dėl galimų 

sveikatos sutrikimų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose. Už nepilnamečius 

atsako jų tėvai, globėjai arba treneris. Kiekvienas varžybų dalyvis registruodamasis tuo pačiu 

sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą 

medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais. 

 

Klasifikacija pagal grupes: 

"Kuršių ULTRA"           
(65 KM) 3 ITRA 

"Kuršių Maratonas"   
(44 KM) 2 ITRA 

"Kuršių 
Pusmaratonis"         

(21 KM) 

"Kuršių takais"                   
(9 KM) 

Vyrai (M65KM) Vyrai (M44KM) Vyrai (M21KM) Vyrai (M9KM) 

Moterys (W65KM) Moterys (W44KM) Moterys (W21KM) Moterys (W9KM) 

 

Starto mokestis: 

Trasa/Grupė 
Iki 2018.08.01                                                      

24:00 val. 

Iki 2018.09.30    

24:00 val. 

2018.10.  01-14 

24:00 val. 

9 KM trasa:    

M9KM ir W9KM 10 € 12 € 15 € 

21 KM trasa:    

M21KM ir W21KM 15 € 20 € 30 € 

44 KM trasa:    

M44KM ir W44KM 35 € 40 € 50 € 

65 KM trasa:    

M65KM ir W65KM 45 € 55 € 70 € 

Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Dalyvio 

startinis mokestis negrąžinamas, bet yra galimybė perleisti kitam dalyviui. Norint keisti rungtį į 

ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties 

startinį mokestį. Norint keisti į trumpesnę – skirtumas negražinamas. 

 

Registracija. Dalyvių registracija iki 2018.10.14d. 24:00 val. interneto svetainėje – 

https://dbsportas.lt/lt/varz/2018074#  

 

Nurodant dalyvio vardą, pavardę, trasos distanciją, o 44 KM ir 65 KM distancijų bėgikams ir 

marškinėlių dydį XS, S, M, L, XL. 

44 KM ir 65KM distancijų dalyviai gaus specialius bėgimui skirtus JOMA gamintojo marškinėlius, 

visi kiti norintys gali užsisakyti ir įsigyti už specialią 15 EUR kainą 

 

Starto mokesčiai mokami internetu: https://tickets.paysera.com/lt/event/kursiu-nerija-ultra-trail-

2018-a593 

  

https://goo.gl/57atkZ
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Numerių atsiėmimas: 

1) TIK 65 KM distancijos dalyviams - 2018 10 20 d. nuo 5:45 – 6:09 autobuse, kuris lauks netoli 

kelto (prie Aurora viešbučio - https://goo.gl/maps/Lzbfi14988w 

Autobusas į keltą išvyksta 6:10 ir persikėlus į Smiltynę iškarto išvažiuoja į starto vietą Nidoje. 

 

2) Visų kitų distancijų bėgikams - 2018 10 20 d. nuo 8.00 val. iki 12:00 val. varžybų centre 

(kavinėje po kaire tik išlipus iš kelto) https://goo.gl/maps/uHZTT2niei12 

 

Starto laikai : 

65 KM - 8:00 val. - Parnidžio kopa, saulės laikrodis (Autobusas išvažiuoja iš „Aurora“ viešbučio 

aikštelės į keltą 6:10) 

44 KM - 10:00 val. - Starto vieta kavinė kairėje tik persikėlus keltų į Smiltynę. 

21 KM - 12:00 val.  - Starto vieta kavinė kairėje tik persikėlus keltų į Smiltynę. 

 9 KM - 12:00 val.  - Starto vieta kavinė kairėje tik persikėlus keltų į Smiltynę. 
 

Maitinimas trasoje: 

65 KM trasoje 5 maitinimo punktai (13-tame, 25-tame, 37-tame, 48-čiame, 57-čiame kilometre); 

44 KM trasoje 4 maitinimo punktai (9- tame, 18- tame, 27- tame, 36- tame kilometre); 

21 KM trasoje 2 maitinimo punktai (9- tame, 14- tame kilometre); 

9 KM trasoje 1 vandens punktas (4,7- tame kilometre). 

 

Asortimentas: vanduo, Coca Cola, Red Bul, bananai, apelsinai, elektrolitų gėrimas, energetiniai 

batonėliai, sūrūs sausainiai ir kt. 

 

Trasos danga - platūs miško keliukai ar „single track“ takeliai, žvyrkėliuotas kelias, pievos takeliai, 

paplūdimio kietas ruožas šalia vandens, smelėtos kopos, truputis asfalto dangos miesteliuose. 

 

Trasų pažymėjimas – trasos pažymėtos stop juostomis bei juodomis rodyklėmis ant medžių ar 

stovų, nusukimai į skirtingas trasas bus pažymėti aiškiai ir suprantamai. 65 KM trasos pradžia ir 

pabaiga bus pažymėta šviesą atspindinčiais elementais. 

 

Varžybų eiga - Dalyviai į 65 KM starto vietą nuvežami autobusu. Autobusas laukia prie „Aurora“ 

viešbučio nuo 5:45  į keltą išvyksta 6:10 ir persikėlus į Smiltynę vyksta į Nidą (Parnidžio kopa, 

smėlio laikrodis). Startas paskelbiamas 8:00. 

 Dalyvių asmeniniai daiktai ir drabužiai iš starto vietos nidoje bus parežti į varžybų centrą prie kelto 

(finišą). Varžybų rengėjai neatsako už brangenybių, pinigų, asmens dokumentų, mobiliųjų telefonų, 

kompiuterių ir kitų brangių daiktų apsaugą, bet pasistenks padaryti viską, kad niekas nedingtų.  

 

Visi kiti dalyviai nuo 8:00 galės pradėti rinktis varžybų centre, užsiregistruoti, atsiimti savo 

startinius paketus, persirengti šildomoje palapinėje ir laukti savojo starto. Pėstiems dalyviams su 

atspausdintu bilietu keltas NEMOKAMAS, o kitiems 0,80 EUR. Prašome asmeniškai pasirinkti 

tinkamą kelto grafiką ir persikelt kaip Jums patogu:  

Keltų tvarkaraštis:https://www.keltas.lt/tvarkarastis/naujoji-perkela/ 
 

44 KM trasos dalyviai iš varžybų centro startuoja 10:00  

21 KM ir 9 KM trasų dalyviai iš varžybų centro startuoja 12:00 

Šios trasos sudarytos taip kad starto ir finišo vieta būtu ta pati (1 ratas). 

 

Varžybose naudojama elektroninė laiko fiksavimo įranga. Startavę dalyviai trasą įveikia vietovėje 

nužymėtu maršrutu, taip pat galima naudoti trasų GPX savo laikrodžiuose, kurie bus paskelbti 

internetiniame puslapyje: https://trailkursiunerija.wixsite.com/trailkursiunerija 
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Finišas. Finišuojančių dalyvių laikas fiksuojamas kertant finišo liniją. Finišavus būtina grąžinti 

laiko fiksavimo daviklį (15 eur bauda negražinus). Varžybų rezultatai skelbiami finišo vietoje. 

Nugalėtojų apdovanojimas. Visi dalyviai gaus atminimo medalius, 44KM ir 65KM spec. Joma 

gamintojo maikutes, o kiekvienos trasos nugalėtojai ir prizininkai (1-3 vietos) tarp vyrų ir moterų 

bus apdovanoti papilomai remėjų prizais ir suvenyrais.  

9 KM trasos nugalėtojai apdovanojami 13:00 

21 KM ir 44 KM trasų nugalėtojai apdovanojami 14:00 

65 KM trasos nugalėtojai apdovanojami 15:00 arba kai parbėga visi nugalėtojai. 

 

Saugumo užtikrinimas. Dalyvis trasoje privalo vykdyti teisėjų nurodymus ir bėgti tik pažymėta 

trasa. Už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu dalyviai atsako patys, už moksleivius atsako jų 

treneriai ar tėvai. Dalyvis, registracijos metu sumokėjęs dalyvio startinį mokestį ir  paėmęs numerį, 

patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, yra susipažinęs su saugumo taisyklėmis ir prisiima 

atsakomybę už savo sveikatą ir saugumą. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. 

varžybų dieną savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Kiekvienas dalyvis varžybose 

privalo turėti ant krūtinės/kojos tvarkingai pritvirtintą ir aiškiai matomą numerį. Dalyviams 

draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones ir bet kokią asmenine palydą ne maitinimo 

punktuose. Organizatoriai negarantuoja dalyvių parvežimo į varžybų centrą jeigu jie pasitraukė iš 

varžybų ne maitinimo punkte. Susižeidus dalyvis privalo apie tai pranešti renginio organizatoriui ar 

pagalbos telefono numeriu 112. 

 

Privaloma su savimi turėti mobilų telefoną. Taip pat organizatoriai primygtinai rekomenduoja turėti  

bent 500-750 ml vandens, apsaugą nuo vėjo ir lietaus. 

Visi dalyviai privalo gerbti varžovus, padėti vieni kitiems atsitikus nelaimei. Varžybos vyks Kuršių 

nerijos nacionaliniame parke, todėl visi dalyviai privalo tausoti aplinką – nelaužyti ar kitaip darkyti 

augmeniją ir nešiukšlinti. 

Kontaktiniai telefonai nelaimės atveju: Arvydas Gintauskas - 868787977, BPC - 112. 

 

Baigiamosios nuostatos 
Jeigu dalyvis dėl kokios nors priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai 

pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams ir informuoja renginio organizatorių apie 

pasitraukimą iš trasos ir grąžina laiko fiksavimo daviklį. Nusprendus nebebaigti distancijos, 

parvešime iš artimiausio maitinimo punkto. Nebaigusio distanciją dalyvio rezultatai nevertinami, o 

finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas „nebaigė“.  

Esant būtinybei organizatoriai turi teisę keisti trasas ir starto laikus, o visa aktuali 

informacija yra skelbiama Facebook puslype: Trail Kuršių Nerija. 


