
PATVIRTINTA                                                                                   

Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro 

direktoriaus 

                                                                                   2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V1.2.-63 

  

 NAKTINĖS BĖGIMO ŠVENTĖS „KAIŠIADORYS 2020" 

N U O S T A T A I 
 

I SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Paminėti Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną. 

2. Paminėti Kaišiadorių vardo 430-metį. 

3. Populiarinti bėgimą, kaip vieną iš sveikatinimo priemonių. 

4. Sudaryti sąlygas bėgikams parungtyniauti tarpusavyje. 

5. Išaiškinti greičiausius varžybų dalyvius. 
 

II SKYRIUS 

VARŽYBŲ LAIKAS IR VIETA 

6. Varžybų data – 2020 m. liepos 6 d. (pirmadienis). 

7. Varžybų pradžia – 19.00 val. 

8. Numerių atsiėmimas: 

8.1. vaikų bėgimuose nuo 17.00 val. iki 18.30 val.,  

8.2. 6 km bėgime nuo 17.00 val. iki 20.30 val. 

9. Varžybų vieta – Kaišiadorių Teofiliaus Matulionio aikštė, Kaišiadorių miesto gatvės. 
 

III SKYRIUS 

VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI 

10. Bėgimo varžybas organizuoja ir vykdo Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras, 

Kaišiadorių kultūros centras, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kaišiadorių miesto seniūnija, 

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kaišiadorių turizmo ir verslo 

informacijos centras, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono 

policijos komisariatas, Asociacija „Kaišiadorių sportas“.  

11. Renginys dalinai finansuojamas LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo 

projekto Nr. SRF-SRO-2019-1-0218 lėšomis. 

12. Varžybų vyr. teisėjas Arvydas Pūras. 

13. Informacija Dainius Tamulevičius (tel. 8 698 36687, dainius.tamulevicius@kaisiadorys.lt). 

14. Varžybų metu bus filmuojama ir fotografuojama. 
 

IV SKYRIUS 

DALYVIAI IR VARŽYBŲ PROGRAMA 

15. Bėgime gali dalyvauti visi bėgimo mėgėjai atitinkantys amžiaus grupes. 

16. Už bėgimo dalyvių elgesį, drausmę, priežiūrą, sveikatą bei gyvybę kelionės ir varžybų metu 

atsako patys dalyviai. 

17. Organizatoriai neatsako už varžybų metu patirtas traumas. 

18. Kelionės išlaidas apmoka siunčianti organizacija. 

19. Amžiaus grupės: 

M7, V7 – 2013 m. gim. ir jaunesn. (atskirai mergaitės ir berniukai); 

M9, V9 – 2012-2011 m. gim. (atskirai mergaitės ir berniukai); 

M11, V11 – 2010-2009 m. gim. (atskirai mergaitės ir berniukai); 

M13, V13 – 2008-2007 m. gim. (atskirai merginos ir vaikinai); 

M16, V16 – 2006 m. gim. ir jaunesni (atskirai merginos ir vaikinai); 
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M19, V19 – 2003-2001 m. gim. (atskirai merginos ir vaikinai); 

M, V – 2000-1981 m. gim. (atskirai moterys ir vyrai); 

M40, V40 – 1980-1971 m. gim. (atskirai moterys ir vyrai); 

M50, V50 – 1970-1961 m. gim. (atskirai moterys ir vyrai); 

M60, V60 – 1960 m. gim. ir vyresn. (atskirai moterys ir vyrai); 

20. Dalyviai rungtyniauja:  

amžiaus grupės – M16, M19, M, M40, M50, M60, V16, V19, V, V40, V50, V60 – 6 km bėgimo 

distancija (bėgimo takas – asfaltas); 

amžiaus grupės – M7, M9, M11, M13, V7, V9, V11, V13 – 430 m bėgimo distancija (bėgimo 

takas – asfaltas). 

Bėgimo varžybų programa: 

19.00 val. – Vaikų bėgimų startai (430 m); 

            21.00 val. – „Tautiškos giesmės“ giedojimas; 

            21.06 val. – 6 km bėgimo distancijos startas; 

            21.15 val. – Vaikų bėgimų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai; 

            22.15 val. – Bėgimo varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai. 

21. Dalyvių registracija į 6 km bėgimo distanciją interneto svetainėje http://www.lbma.lt/registracija/ 

iki 2020 m. liepos 4 d. 23 val. 59 min. 

Dalyvio mokestis užsiregistravus iki 2020-07-04 23 val. 59 min.:  

M16, M19, V16, V19 – 2,00 EUR;  

M, M40, M50, M60, V, V40, V50, V60 – 4,00 EUR  

pervedamas: Asociacija „Kaišiadorių sportas“ įm. kodas 304706408 

a/s LT20 5011 8000 1400 2421 

Mokėjimo paskirtis – parama bėgimui 

Mokant dalyvio mokestį bėgimo dieną vietoje: 

M16, M19, V16, V19 – 4,00 EUR;  

M, M40, M50, M60, V, V40, V50, V60 – 6,00 EUR. 

Registracija į bėgimą varžybų dieną nebus vykdoma.  

22. Dalyvių registracija į vaikų bėgimus – vykdoma 2020 m. liepos 6 d. varžybų vietoje nuo 17.00 

val. iki 18.30 val. 

Dalyvio mokesčio vaikų bėgimuose nėra. 
 

V SKYRIUS 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

23. Kiekvienoje amžiaus grupėje nugalėtojai ir prizininkai (atskirai – mergaitės ir berniukai, merginos 

ir vaikinai, moterys ir vyrai) nustatomi vadovaujantis lengvosios atletikos varžybų taisyklėmis, 

pagal pasiektus geriausius rezultatus. 
 

VI SKYRIUS 

APDOVANOJIMAS 

24. Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai ir prizininkai (atskirai – mergaitės ir berniukai, merginos ir 

vaikinai, moterys ir vyrai) apdovanojami medaliais, M16, M19, M, M40, M50, M60, V16, V19, 

V, V40, V50, V60 amžiaus grupių nugalėtojai apdovanojami Lietuvos valstybine istorine vėliava. 

25. Absoliutūs 6 km bėgimo distancijos nugalėtojai (atskirai moteris ir vyras) apdovanojami taurėmis. 

26. Visi bėgimo dalyviai apdovanojami atminimo medaliais. 
 

VII SKYRIUS 

TAISYKLIŲ KEITIMAS 

27. Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ar keisti nuostatus. 

28. Organizatoriai pasilieka teisę atšaukti renginį. 

__________________________________ 
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