PATVIRTINTA
Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. spalio 29 d. įsakymu
Nr. A27(1)-2832

2021 M. ATVIRŲ VILNIAUS RAJONO KROSO PIRMENYBIŲ
NUOSTATAI
I. Tikslas ir uždaviniai
1. Propaguoti aktyvų, sveiką gyvenimo būdą ir rekreaciją gryname ore.
2. Populiarinti bėgimą, kaip paprasčiausią fizinės rekreacijos formą.
3. Sukurti palankias integracijos sąlygas regiono sporto bendruomenei.
4. Išsiaiškinti geriausius bėgikus.
II. Vieta ir laikas
2021 m. atviros Vilniaus rajono kroso pirmenybės vyks Kalno g. 16B, Nemenčinėje, š. m.
lapkričio 14 d. 10.30 val.
III. Vadovavimas ir vykdymas
1. Varžybas organizuoja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir
turizmo skyrius.
2. Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla. Vyr. teisėjas – Kęstutis Velikianecas, tel. +
370 614 61004. Sekretorė Alina Butkevič, tel. (8 5) 237 1439, el. p.:
vrssportomokykla@gmail.com, www.sportomokykla.lt.
IV. Registracija ir dalyviai
1. Registruotis galima el. paštu vrssportomokykla@gmail.com ir telefonu (8 5) 237 1439, iki
2021 m. lapkričio 12 d. 12:00 val.
2. Varžybose gali dalyvauti kiekvienas pateikęs paraišką, kuria jis taip pat patvirtina, kad
startuoja savo noru ir turi galiojantį gydytojo leidimą dalyvauti tokio pobūdžio
renginiuose.
3. Nepilnamečiai gali dalyvauti tik turėdami tėvų/globėjų arba deleguojančios organizacijos
rašytinį sutikimą.
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VI.
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Distancijos ir amžiaus grupės
2012 gim. m. ir jaunesni – 500 m (M/B)
2010-2011 gim. m. – 500 m (M/B)
2009-2008 gim. m. – 1000 m (M/B)
2007-2006 gim. m. – 1000 m (M)
2007-2006 gim. m. – 2000 m (B)
2005-2003 gim. m. – 2000 m (M)
2005-2003 gim. m. – 3000 m (B)
2002-1981 gim. m. moterys – 3000 m
2002-1981 gim. m. vyrai – 5000 m
1980 gim. m. ir vyresnės moterys – 3000 m
1980 gim. m. ir vyresni vyrai – 5000 m
Programa
10:20 val. Renginio atidarymas.
10:30 val.
2012 gim. m. ir jaunesnės mergaitės
10:35 val.
2012 gim. m. ir jaunesni berniukai
10.40 val.
2010 – 2011 m. gim. mergaitės

– 500 m
– 500 m
– 500 m

10.45 val.
2010 – 2011 m. gim. berniukai
– 500 m
10:50 val.
2009 – 2008 m. gim. mergaitės
– 1000 m
10:55 val.
2009 – 2008 m. gim. berniukai
– 1000 m
11:00 val.
2007 – 2006 m. gim. mergaitės
– 1000 m
11:00 val.
2007 – 2006 m. gim. berniukai
– 2000 m
11:10 val.
2005 – 2003 m. gim. mergaitės
– 2000 m
11:10 val.
2005 – 2003 m. gim. berniukai
– 3000 m
11:10 val.
2002 – 1981 m. gim. moterys
– 3000 m
11:10 val.
2002 – 1981 gim. m. vyrai
– 5000 m
11:10 val.
1980 gim. m. ir vyresnės moterys
– 3000 m
11:10 val.
1980 gim. m. ir vyresni vyrai
– 5000 m
11:30 val.
Proginis bėgimas skirtas Lenkijos nepriklausomybės dienai
paminėti -1918 m.
11:50 val. Varžybų nugalėtojų apdovanojimas
VII.
Apdovanojimai
Varžybų nugalėtojai bei prizininkai apdovanojami medaliais, diplomais bei prizais.
.
Proginis bėgimas skirtas Lenkijos nepriklausomybės dienai paminėti -1918 m.
Visiems bėgimo dalyviams įteikiami proginiai medaliai
VIII. Pastaba
1. Papildoma informacija teikiama Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykloje (adresu:
Kalno g. 16B, Nemenčinė, Vilniaus r., LT-15174. Tel./faks. +370 52 371439,
www.sportomokykla.lt).
2. Dalyvių numerių išdavimas starto vietoje nuo 10:00 val.
3. Draudimu nuo nelaimingų atsitikimų renginio metu pasirūpina dalyvis arba jį deleguojanti
organizacija.
4. Kelionės į varžybas išlaidas apmoka dalyviai arba deleguojanti organizacija.
5. Siekdami maksimaliai apsaugoti nuo COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) visi į
renginį atvykę asmenis bus registruojami. Visus atvykusius į renginį žiūrovus prašome
atvykti su asmens apsaugos priemonėmis (nosį ir burną dengiančiomis kaukėmis).
6. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu,
informuojame, kad kiekvienas renginio dalyvis registruodamasis sutinka, kad renginio
organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai
ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
7. Varžybų organizatoriai turi teisę atšaukti arba pakeisti 2021 m. atvirų Vilniaus rajono
kroso pirmenybių datą.

