
Trail Kuršių Nerija  

nuostatai 
 
VARŽYBŲ TIKSLAI. Populiarinti bėgimo bekėle (gamtos takais) sporto šaką, varžybų dalyviams išbandyti 
save ir susipažinti su nuostabia Kuršių nerijos gamta bei nustatyti greičiausius bėgikus. 
VARŽYBŲ ORGANIZATORIUS. VŠĮ“ Intelekto Namai“, info@trailkursiunerija.com 

VARŽYBŲ CENTRAS –viešbutyje "Smiltynės Jachklubas" (Smiltynės g. 25, Klaipėda 93100). 
DATA – 2022 10 14/15 , registracija  2022 06 01 (08:00) – 2022 09 18, 23:59.  

 
Starto mokestis: 

Trasa/Grupė  
Iki 2022.07.31                                                      

23:59 
Iki 2022.08.31    

23:59 val. 
Iki 2022.09.18 

 23:59 val. 

BĖGIMAS  
10 KM (Startas 14d. 20:00): 15 € 20 €     25 €**     
21 KM (Startas 14d. 18:20): 25 € 30 €     35 €**     
42 KM (Startas 14d. 18:00): 50 €*   55 €*     60 €**    
3 KM   (Startas 15 d. 16:00): 5 € 5 €     5 €**     
10 KM (Startas 15 d. 13:00): 15 € 20 €     25 €**     
21 KM (Startas 15 d. 12:00): 25 € 30 €     35 €**     
42 KM (Startas 15 d. 10:00): 50 €*   55 €*       60 €**    
70 KM (Startas 15 d. 08:00): 60 €*   70 €*      80 €**    

ĖJIMAS  
10 KM (Startas 14d. 18:30): 15 € 20 €     25 €**     
21 KM (Startas 14d. 18:30): 25 € 30 €     35 €**     
10 KM (Startas 15 d. 9:00-13:00): 15 € 20 €     25 €**     
21 KM (Startas 15 d. 9:00-11:00): 25 € 30 €     35 €**     
42 KM (Startas 15 d. 7:00): 50 €*   55 €*       60 €**    

*  Į kainą įskaičiuotas marškinėlių mokestis, jums tereikia nurodyti tinkamą dydį registruojantis. 
**marškinėlių dydžiai/modelis gali skirtis nuo nurodyto registracijoje, dėl laiko stokos gaminimui. 

Starto mokestis mokamas iš karto užsiregistravus,  renginio vietoje užsiregistruoti NEBUS galima. 
 

Dalyvių registracija vykdoma iki 2022 09 18 d. 23:59 val.  ČIA 

 

REGISTRACIJOS KEITIMAS 
Norint perleisti registraciją kitam dalyviui - Jums reikia iki registracijos pabaigos prisijungti prie savo 

paskyros ir pakoreguoti savo duomenis į kito žmogaus: grupė, vardas, pavardė, pilna gimimo data ir 
marškinėlių dydis. Už duomenų tikslumą bei kylančias problemas atsako patys dalyviai. Dalyvio startinis 
mokestis negrąžinamas.  

 Norint keisti rungtį į ilgesnę – sistemoje reikia pasikeisti grupę ir primokėti startinio mokesčio 
skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį mokestį.  

Norint keisti į trumpesnę – skirtumas negrąžinamas, bet turite sistemoje pasikeisti grupę asmeniškai. 
 
Jeigu varžybos atšaukiamos dėl covid-19 ar kito force-majore, Jūsų registracijos mokestis perkeliamas 

į kitus metus, tik turėsite iš naujo registruotis su nuolaidos kodu. Kam buvo perkelta registracija ir turite el. 
laišką registruodamiesi nurodykite nuolaidos kodą: TKN2021 

 
MARŠKINĖLIAI / KAKLASKARĖS IR KT. 
SIEKDAMI MAŽINTI PERTEKLINĮ VARTOJIMĄ NUO ŠIOL LEISIME PASIRINKTI, KOKIOS #TKN ATRIBUTIKOS 
JUMS REIKIA, IR PAGAL UŽSAKYMUS PAGAMINSIME KIEKVIENAM INDIVIDUALIAI.  

mailto:info@trailkursiunerija.com
https://goo.gl/maps/aWVbRbXw6mD2
https://trailkursiunerija.com/
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Dalyviams ir jų šeimoms/draugams nerekomenduojama atvykti į renginį, jeigu:  
1. Renginio dieną kūno temperatūra daugiau nei 38 laipsniai. 
2. Jeigu per 14 dienų jautėte simptomus kaip karščiavimas, kosulys, skonio/kvapo praradimas. 
3. Jeigu per 14 dienų kontaktavote su serganču asmeniu  
4. Jeigu per 14 dienų keliavote užsienyje, kur didelis apsikrėtusiųjų skaičius. 

 
SPALIO 14 D. BĖGIMO STARTO LAIKAI: 
10 KM (20:00) – starto ir finišo vieta varžybų centre - viešbutyje "Smiltynės Jachklubas" 
21 KM (18:20) – starto ir finišo vieta varžybų centre - viešbutyje "Smiltynės Jachklubas" 

42 KM (18:00) – starto ir finišo vieta varžybų centre - viešbutyje "Smiltynės Jachklubas" 

 
SPALIO 15 D. BĖGIMO STARTO LAIKAI: 
70 KM  (8:00 val.) – startas ant Parnidžio kopos, Nidoje  
(Autobusas išvažiuoja iš Klaipėdos „Aurora“ viešbučio aikštelės į keltą 6:09) 
42 KM  (10:00 val.) –  starto ir finišo vieta varžybų centre - viešbutyje "Smiltynės Jachklubas" 
21 KM  (12:00 val.) – starto ir finišo vieta varžybų centre - viešbutyje "Smiltynės Jachklubas" 
10 KM  (13:00 val.) – starto ir finišo vieta varžybų centre - viešbutyje "Smiltynės Jachklubas" 

3 KM (16.00 val.) – starto ir finišo vieta varžybų centre - viešbutyje "Smiltynės Jachklubas" 

 
SPALIO 14 D. ĖJIMO STARTO LAIKAI: 
10 KM (18:30) – starto ir finišo vieta varžybų centre - viešbutyje "Smiltynės Jachklubas" 
21 KM (18:30) – starto ir finišo vieta varžybų centre - viešbutyje "Smiltynės Jachklubas" 
 

SPALIO 15 D. ĖJIMO STARTO LAIKAI: 
10 KM (9:00-13:00) – starto ir finišo vieta varžybų centre - viešbutyje "Smiltynės Jachklubas" 

21 KM (9:00-11:00) – starto ir finišo vieta varžybų centre - viešbutyje "Smiltynės Jachklubas" 

42 KM (7:00) – starto ir finišo vieta varžybų centre - viešbutyje "Smiltynės Jachklubas" 

 
TRASOS DANGA – platūs miško keliukai ar „single track“ takeliai, žvyrkeliuotas kelias, pievos takeliai, 
paplūdimio ruožas šalia vandens, smėlėtos kopos, truputis asfalto dangos miesteliuose. 
 
TRASŲ ŽYMĖJIMAS – trasos pažymėtos baltomis rodyklėmis žydrame fone arba ryškiai rūžavomis 
vėliavomis. Trasos bus pažymėtos šviesą atspindinčiais elementais. Būtina naudoti trasų GPX savo 
laikrodžiuose/telefonuose, kurie bus paskelbti savaitė iki renginio pradžios internetiniame puslapyje. 
 
 
 

 

https://goo.gl/maps/aWVbRbXw6mD2
https://goo.gl/maps/aWVbRbXw6mD2
https://goo.gl/maps/aWVbRbXw6mD2
https://goo.gl/maps/qzS91VwjGFr
https://goo.gl/maps/aWVbRbXw6mD2
https://goo.gl/maps/aWVbRbXw6mD2
https://goo.gl/maps/aWVbRbXw6mD2
https://goo.gl/maps/aWVbRbXw6mD2
https://goo.gl/maps/aWVbRbXw6mD2
https://goo.gl/maps/aWVbRbXw6mD2
https://goo.gl/maps/aWVbRbXw6mD2
https://goo.gl/maps/aWVbRbXw6mD2
https://goo.gl/maps/aWVbRbXw6mD2
http://www.trailkursiunerija.com/Trasos/
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VARŽYBŲ EIGA: 
Numerių atsiėmimas: 
1) tik 70 km distancijos dalyviams:  

• 2022 10 14 d. nuo 15:00 iki 23:00 (viešbutis "Smiltynės Jachklubas", Smiltynės g. 25, Klaipėda ). 

• 2022 10 15 d. nuo 05:15 iki 06:00 viešbutyje (Hotel IBIS styles Klaipėda Aurora, Nemuno g. 51).  

• 2022 10 15 d. nuo 7:30 iki 7:59 Nida, Parnidžio kopos stovėjimo aikštelėje iš anksto susitarusiems 
Varžybų pakete rasite 2- maišus bei tos pačios spalvos lipdukus su Jūsų numeriu, juos turite užsiklijuoti, o 
spalvos sutapti (vienas DROP BAG (gelsvas) punktui 38-tame kilometre, kitas nereikalingų varžybose daiktų 
parvežimui iš starto vietos į finišą (melsvas)).  
DROP BAG“ ir „TO THE FINISH“ maišai turi būti išnešti iš autobusų ir perdėti pagal organizatorių nurodymus 
prieš paskelbiant startą. 
Varžybų rengėjai neatsako už brangenybių, pinigų, asmens dokumentų, mobiliųjų telefonų, kompiuterių ir 
kitų brangių daiktų apsaugą, bet pasistengs padaryti viską, kad niekas nedingtų. 
 
2) visų kitų distancijų bėgikams: 

• 2022 10 14 d. nuo 15:00 iki 23:00 (viešbutis "Smiltynės Jachklubas", Smiltynės g. 25, Klaipėda ). 

• 2022 10 15 d. nuo 8.00 val. iki 12:59 val. varžybų centre (viešbutis "Smiltynės Jachklubas", 
Smiltynės g. 25, Klaipėda 93100). 

 
Varžybų ankstus rytas: autobusas nuo 05:30 iki 06:00 lauks prie viešbučio Hotel IBIS styles Klaipėda Aurora 
į keltą išvyksta 6:10 ir persikėlus į Smiltynę važiuojama į varžybų centrą Smiltynės Jachklube paimti kitų 
70KM distancijos dalyvių ir iš karto važiuojama į starto vietą Nidoje (Parnidžio kopos automobilių stovėjimo 
aikštelė). GOOGLE MAPS MARŠRUTAS 
Visi kiti dalyviai ir palaikymo komandos gali atvykti į varžybų centrą nuo 08:00, užsiregistruoti, atsiimti savo 
startinius paketus, persirengti šildomoje palapinėje ir laukti savojo starto.  
 
Pėstiems dalyviams su mūsų BAR kodu (atspausdintu ar telefone) keltas NEMOKAMAS naujojoje ir 
senojoje perkėlose, kodas paskelbiamas FB postu renginio rytą). Prašome asmeniškai pasirinkti tinkamą 
kelto grafiką ir persikelti, kaip Jums patogu: keltų tvarkaraštis 
 
 

MAITINIMO PUNKTAI TRASOJE (Dėl COVID-19 nenaudosime puodelių, reikia turėti savo): 

• 10 KM -  1 vandens punktas 4,8 km; 

• 21 KM -  2 maitinimo punktai 10 / 12,7 km; 

• 42 KM -  4 maitinimo punktai 10/ 19,4/ 23,1/ 33,5 km; 

• 70 KM  - 5 maitinimo punktai 14,5 / 27,3 / 39,4 / 51,3 / 61,6 km; 
Asortimentas: vanduo, Coca Cola, Red Bull, bananai, apelsinai, elektrolitų gėrimas, sausainiai, vafliukai, 
alyvuogės, čipsai ar pnš.. 
 
REIKALAVIMAI ĮRANGAI IR SAUGUMO UŽTIKRINIMAS.  

Už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu dalyviai atsako patys. Dalyvis registracijos metu sumokėjęs 
dalyvio startinį mokestį ir paėmęs numerį, patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą, yra susipažinęs su 
saugumo taisyklėmis ir prisiima atsakomybę. 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. Dalyvis trasoje privalo bėgti tik pažymėta 
trasa. Dalyviams draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones ir bet kokią asmeninę 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 
(+37068787977) ar pagalbos telefono numeriu 112. 
Varžybos vyksta Kuršių nerijos nacionaliniame parke, todėl visi dalyviai privalo tausoti aplinką – nelaužyti 
ar kitaip darkyti augmeniją ir nešiukšlinti. Už šiukšlinimą trasoje iš karto gresia diskvalifikacija ir draudimas 
kitais metais dalyvauti šiose varžybose. Šiukšles palikti galima kiekviename maitinimo punkte. 

https://goo.gl/maps/aWVbRbXw6mD2
https://goo.gl/maps/qzS91VwjGFr
https://goo.gl/maps/aWVbRbXw6mD2
https://goo.gl/maps/aWVbRbXw6mD2
https://goo.gl/maps/aWVbRbXw6mD2
https://goo.gl/maps/qzS91VwjGFr
https://goo.gl/maps/qzS91VwjGFr
https://goo.gl/maps/aWVbRbXw6mD2
https://goo.gl/maps/uQ2XbbKdum82
https://www.keltas.lt/tvarkarastis/
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PRIVALOMA SU SAVIMI TURĖTI : 

• ID kortelę/teises (nelaimės atveju nustatyti tapatybę) 

• Pakrautą mobilųjį telefoną su numeriais (112 ir +37068787977 organizatorius) ir trasos GPX 

• Puodukas/gertuvė, maitinimo punktuose vienkartinių indų nebus.  
REKOMENDUOJAME: 

• Apsaugą nuo vėjo ir lietaus.  

• Dubenėlio su įrankiais depozitui - 5 EUR grynais (arba atsivežti savo valgymo įrankius) 

• Galvos lempą ar žibintuvėlį, jeigu planuojate bėgti tamsoje)  

• „išgyvenimo antklodę“, šiltus ir sausus rūbus persirengimui finiše bei dušo reikmenis. 
 
FINIŠAS.  
Varžybose naudojama elektroninė laiko fiksavimo įranga, dalyvių numeriai turi būti pritvirtinti priekinėje 
kūno pusėje, ypač finišuojant įsitikinti ar supypsėjo davikliai. Varžybų rezultatai skelbiami finišo vietoje ir 
tinklalapyje 
 
NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS.  
Visi dalyviai gaus atminimo medalius, papildomai 42 KM ir 70 KM TKN bėgimo marškinėlius, o kiekvienos 
trasos nugalėtojai ir prizininkai (1-3 vietos) tarp vyrų ir moterų bus apdovanoti papildomai rėmėjų prizais ir 
suvenyrais.  
10 KM, 21 KM ir 42 KM trasų nugalėtojai apdovanojami 15:00 
70 KM trasos nugalėtojai apdovanojami 15:30-16:00 arba kai parbėga visi nugalėtojai. 
 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS: 

• Kiekvienas varžybų dalyvis registruodamasis sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio 
metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros 
tikslais. 

• Visi dalyviai privalo gerbti varžovus, vadovautis sportininko etikos normomis, nesukčiauti, padėti 
vieni kitiems atsitikus nelaimei. Jeigu dalyvis dėl kokios nors priežasties nebegali pabaigti pasirinktos 
distancijos, jis 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“ (DNF).  

• Registruodamiesi į varžybas sutinkate, kad Jūsų pavardė, vardas, gimimo data, klubas, miestas 
rezultatas ir kt. bus skelbiami https://dbsportas.lt , https://itra.run/  www.trailkursiunerija.com 
puslapiuose. Asmenys, registruojantys į varžybas kitus žmones turi užtikrinti, kad iš registruojamų asmenų 
yra gavę sutikimus aukščiau nurodytai informacijai skelbti https://dbsportas.lt, https://itra.run/, 
www.trailkursiunerija.com puslapiuose. 

• Dalyviai užsiregistravę ir sumokėję registracijos mokestį, patvirtina, kad prisiima pilną atsakomybę 
dėl galimų sveikatos sutrikimų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose bei sutinka gauti 
naujienlaiškius elektroniniu paštu apie varžybas ir kitus organizuojamus renginius. 

 
Esant būtinybei organizatoriai turi teisę keisti trasas ir starto laikus ar atšaukti varžybas dėl force 

major, o visa aktuali informacija yra skelbiama Facebook puslapyje: trailkursiunerija 

https://trailkursiunerija.com/
https://dbsportas.lt/
https://itra.run/
http://www.trailkursiunerija.com/
https://dbsportas.lt/
https://itra.run/
http://www.trailkursiunerija.com/
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VARŽYBŲ DIENOS PROGRAMA 
 

KADA? KAS? KUR? 

2022 10 14 (Penktadienis)  

15:00-23:00 
Dalyvių registracija ir numerių išdavimas, pirmenybė 
70 km dalyviams 

Varžybų centras – Smiltynės 
Jachtklubas  

18:00 42 km startas 

18:20 21 km startas 

18:30 Žygeivių startas (Tik 10 km ir 21 km) 

20:00 10 km startas 

18:00-23:00  PASTA PARTY + MUZIKA 

2022 10 15 (Šeštadienis)  

5:30-6:00 
Dalyvių numerių išdavimas tik 70 KM distancijos 
dalyviams prieš lipant į autobusus 

Viešbutis“Aurora” in Nemuno str. 
51, Klaipeda 

6:10 70 KM distancijos dalyvių išvykimas į keltą Autobuso važiavimo maršrutas 

6:20-6:30 Autobuso plaukimas keltu. Tvarkaraštis.  Kelto plaukimo maršrutas  

6:35 
Po persikėlimo autobusas važiuoja į varžybų centrą 
paimti kitų 70km distancijos dalyvių. 

Varžybų centras  

6:40 
Autobusas išvažiuoja iš varžybų centro į starto vietą 
Nidoje (Parnidžio kopa) 

Varžybų centras  

~7:40 Atvykimas į starto vietą, apšilimas 
70 KM distancijos Starto vieta 
Nidoje 

~7:45-7:59 
„DROP BAG“ ir  „TO THE FINISH“ maišai turi būti 
išnešti iš autobusų ir perdėti pagal nurodymus prieš 
paskelbiant startą 

70 KM distancijos Starto vieta 
Nidoje 

8:00 70 KM distancijos startas 
70 KM distancijos Starto vieta 
Nidoje 

Varžybų centras (startas ir finišas)  

06.00-7:00 42 KM Žygeivių registracija ir startas Varžybų centras (startas ir finišas)  

9:00-11:00 21 KM Žygeivių registracija ir startas Varžybų centras (startas ir finišas)  

9:00-13:00 10 KM Žygeivių registracija ir startas Varžybų centras (startas ir finišas)  

8:00-12:59 Bėgikų Registracija ir numerių dalinimas Varžybų centras (startas ir finišas)  

10:00 42 KM bėgimo startas Varžybų centras (startas ir finišas)  

12:00 21 KM bėgimo startas Varžybų centras (startas ir finišas)  

13:00 10 KM bėgimo startas Varžybų centras (startas ir finišas)  

16:00 3 KM vaikų su tėveliais bėgimo startas Varžybų centras (startas ir finišas)  

15:00 10 KM, 21 KM ir 42 KM bėgikų apdovanojimai Varžybų centras (startas ir finišas)  

15:30-16:00 70 KM bėgikų apdovanojimai Varžybų centras (startas ir finišas)  

 
Norime atkreipti dėmesį į tai, kad autobusų tvarkaraštis labai įtemptas, todėl prašome nevėluoti.  
Visada rekomenduojame atvykti bent 10-20 min. anksčiau nei nurodyta. Dėkojame už supratingumą. 

 

https://goo.gl/maps/tWwgH8svAav
https://goo.gl/maps/tWwgH8svAav
https://goo.gl/maps/VTj2EetsCqJ2
https://goo.gl/maps/VTj2EetsCqJ2
https://goo.gl/maps/46mBrtVcHix
https://www.keltas.lt/tvarkarastis/
https://goo.gl/maps/y7sriD8McZ82
https://goo.gl/maps/tWwgH8svAav
https://goo.gl/maps/tWwgH8svAav
https://goo.gl/maps/ws1T7fmekAD2
https://goo.gl/maps/ws1T7fmekAD2
https://goo.gl/maps/ws1T7fmekAD2
https://goo.gl/maps/ws1T7fmekAD2
https://goo.gl/maps/ws1T7fmekAD2
https://goo.gl/maps/ws1T7fmekAD2
https://goo.gl/maps/tWwgH8svAav
https://goo.gl/maps/tWwgH8svAav
https://goo.gl/maps/tWwgH8svAav
https://goo.gl/maps/tWwgH8svAav
https://goo.gl/maps/tWwgH8svAav
https://goo.gl/maps/tWwgH8svAav
https://goo.gl/maps/tWwgH8svAav
https://goo.gl/maps/tWwgH8svAav
https://goo.gl/maps/tWwgH8svAav
https://goo.gl/maps/tWwgH8svAav
https://goo.gl/maps/tWwgH8svAav
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Dažniausiai užduodami klausimai (D.U.K.) 

Kada vyks varžybos? - 2022 10 14/15 (Penktadienį vakare ir šeštadienio visą dieną) 

Iki kada galiu registruotis?  - iki 2022 09 18, 23:59 

 Kur bus varžybų centras?  - Varžybų centras viešbutyje "Smiltynės Jachtklubas" Smiltynės g. 25, Klaipėda 93100 

 Ar galėsiu persikelti keltu nemokamai? Taip, visi pėsti dalyviai su mūsų FB paskyroje paskelbtu (Spalio 14d. 

12:00) BAR kodu galės keltis keltais nemokamai Naujojoje ir Senojoje perkėloje. Šį BAR kodą nuskaitys prie kelto 
vartų iš telefono.  

Ar turiu su savimi turėti bilietą atsiimdamas dalyvio numerį? - Ne, užtenka  žinoti savo grupę ir pasakyti 

savo vardą bei pavardę (Privaloma turėti asmens dokumentą). 

 Ar galiu susimokėti grynaisiais, atsiimdamas numerį? - Taip, bet tik jeigu mokate už dalyvių grupę ir tai 

suderinta su organizatoriais iš anksto. 

 Kodėl negaliu registruotis po registracijos uždarymo? - Nes renginio organizatoriai tuo metu įtemptai 

dirbs, kad visas renginys būtų gražus, praeitų sklandžiai ir su kuo mažiau nesklandumų       

 Ar privalau registruodamasis nurodyti savo el. pašto adresą? – Taip, tik nurodę teisingus duomenis 

galėsite prisijungti prie savo paskyros ir jeigu reikia koreguoti duomenis. 

 Ar galiu perleisti savo registraciją kitam? - Taip, prisijungus prie sistemos ir pakeitus savo duomenis į kito 

dalyvio. 

 Ar galiu pats pasikeisti grupę ir bėgti kitą distanciją? - Tiktai Jūs ir galite koreguoti savo paskyros 

duomenis. Visus pakeitimus sistemoje galite daryti iki registracijos pabaigos. 

 Ar gausiu marškinėlius? - Taip, jeigu bėgsite/ eisite 42KM arba 70KM ir registruojantis nurodysite dydį. 

Bėgant kitą distanciją galima užsisakyti registruojantis, nurodant dydi, o 20 Eur kaina prisidės automatiškai prie 
startinio mokesčio. 

 Ar mano daiktai bus parvežti iš 70 KM starto Nidoje į Finišą? - Taip, varžybų pakete rasite 2 maišus 

(vienas DROP BAG punktui 38-tame kilometre (gelsvas), kitas nereikalingų daiktų varžybose parvežimui iš starto 
vietos į finišą (melsvas).  Abu maišai turi būti išnešti iš autobuso ir  sudėti į organizatorių transportą prieš paskelbiant 
startą. 

 Kas yra DROP BAG? - Tai galimybė bėgant 70 KM distanciją (38-tame kilometre) turėti savo asmeninių daiktų, 

pvz.: pasikeisti batus ar kitus rūbus, įsidėti savo skanėstų/gėrimų. 

 Kada ir kur galiu atsiimti 70 KM distancijos numerį? - Varžybų išvakarėse (penktadienį) nuo 15:00 iki 23:00 

val. jūsų lauksime varžybų centre – Smiltynės Jachtklube (tuo metu bus vakariniai bėgimai ir žygiai, taip pat bus 
„PASTA PARTY“ su muzika ir gera nuotaika. Kas neatvyks pasiimti numerių, juos galės atsiimti prieš lipant į autobusą 
prie "Klaipėda Aurora hotel" šeštadienio ryte  5:30 – 6:00. 

 Ar galiu atsiimti 70 KM distancijos numerį anksti ryte? - Taip, nuo 5:30 iki 6:00 lauksime visų prie Aurora 

viešbučio, registruosime ir laipinsime į autobusus, bet  jeigu tik yra galimybė atvykite į išankstinį numerių dalinimą 
penktadienį.  

 Ar autobusas atvažiuos į varžybų centrą paimti 70 KM distancijos dalyvių? - Taip, apie 6:35 autobusas 

atvyks jūsų paimti ir po 5 minučių išvažiuos į startą Nidoje. 

 Ar privalau su savimi turėti talpą vandeniui/gėrimams? – TAIP, kas neturi talpos (puoduko/gertuvės), 

galės užsisakyti registruodamiesi daugkartinį sulankstomą silikoninį puodelį, kurį naudosite kiekviename maitinimo 
punkte bei finiše. 

Ar bus su kuo valgyti vegetarišką košę, sultinį bei gerti arbatą finiše? - Taip, praėjusiais metais 

atsisakėme plastiko ir naudosime depozito sistemą kur už 5 EUR (turėti lygią sumą) gausite dubenėlį, šaukštą bei 
puoduką, tad pavalgę gražinę įrankius atgausite sumokėtus 5 EUR. Žinoma galite atsivežti ir savo įrankius! 

Praeitais metais persikėliau registraciją į šiuos, ką daryti? - Jeigu persikėlėte registraciją praėjusiais 

metais, šiais turite užsiregistruoti kaip visi, tik suveskite nuolaidos kodą – TKN2021, prieš renginį visi pasinaudoję šiuo 
kodu bus patikrinti ir jeigu nesutaps su mūsų sąrašu (kas asmeniškai kreipėsi dėl perkėlimo) bus ištrinti be įspėjimo. 



SVARBI INFORMACIJA (70 KM distancijos dalyviams): 

Dieną prieš varžybas (2022 10 14, nuo 15:00 iki 23:00) Varžybų centre (Smiltynės Jachtklube) vyks išankstinis numerių dalinimas + PASTA PARTY su MUZIKA. 

Varžybų dieną (2022 10 15, nuo 5:30 iki 6:00) IBIS STYLES AURORA Viešbutyje dalinami numeriai ir išvykstama į varžybų centrą (Smiltynės Jachtklubas 6:35-6:40) 

ir sulipus dalyviams  iškarto važiuojama į Nidą (Parnidžio kopos automobilių aikštelė) atvykimas planuojamas ~7:45, o 8:00 paskelbiamas varžybų startas. 

 

https://goo.gl/maps/7GPvmKCaeg5YYNKx5
https://goo.gl/maps/smzVKUZfpGSt7xu18
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VARŽYBŲ CENTRO SCHEMA: 
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NEMOKAMO PARKINGO VIETOS PRIE NAUJOSIOS PERKĖLOS 
 

 
Mokamų parkingo vietų šioje miesto dalyje nėra, tiesiog būtina paisyti kelio ženklų. 

https://goo.gl/maps/WcZgFPeQv46uahwg9
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MOKAMOS PARKINGO VIETOS PRIE SENOSIOS PERKĖLOS 
 

 

https://goo.gl/maps/4znLNSdr3cppqohM7


 


