
 

Žagarės vyšnių festivalis 

Kaliausės bėgimas 

N U O S T A T A I 
 

I SKYSRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

      1. Varžybų tikslas – populiarinti bėgimą Lietuvoje. 

      2. Varžybų uždaviniai: 

      2.1. įtraukti kuo daugiau visuomenės į sportinę veiklą; 

      2.2. propaguoti turiningą laisvalaikio leidimą, puoselėti kūno kultūrą ir sportą; 

      2.3. skatinti judėjimą kaip vieną iš pagrindinių sveikatos šaltinių. 

 

II SKYSRIUS 

VIETA, LAIKAS, DALYVIAI IR NUOTOLIAI 

3. Bėgimas vyks 2019 m. liepos 20 d. (šeštadienį) Žagarėje, Joniškio rajone. 

4. Šventinio bėgimo maršrutas ~3000 m miesto gatvėmis. 

5. Startas 11:00 val. nuo Žvelgaičio ežero, finišas prie Žagarės dvaro. 

6. Numeriai išduodami nuo 9:00 val. iki 10:00 val. prie Žvelgaičio ežero. 

7. Bėgimo apdovanojimai didžiojoje scenoje apie 16:00 val.  

8. Šventiniame bėgime dalyvauja visi norintys užsiregistravę asmenys. 

9. Visi dalyviai turi turėti kaliausės akcentą (išsipiešti veidą ar turėti 

kaliausės elementą aprangoje). To nepadarę dalyviai nebus 

apdovanojami pagrindiniais prizais. 
10. Dalyviai už savo sveikatą atsako patys. Už nepilnamečių mokinių sveikatą, elgesį ir 

kitas pasekmes atsako mokytojai, tėvai ar kiti įgalioti lydėti asmenys. 

11. Dalyviai neprieštarauja, kad rezultatai bus skelbiami viešai. 

12. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai 

visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be 

atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais. 

13. Dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes: 

Grupė Moterys (gimusios) Vyrai (gimę) Nuotolis 

1 2005 m. ir jaunesnės  2005 m. ir jaunesni  3000 

2 2002-2004 m. 2002-2004 m. 3000 

3 2001 m. ir vyresnės 2001 m. ir vyresni 3000 

 

14. Rezultatai pasibaigus bėgimui bus skelbiami finišo vietoje apie 12:00-13:00 val. ir 

svetainėje: http://sportogimnazija.lt/ 

 

III SKYSRIUS 

REGISTRACIJA 

15. Išankstinė registracija elektroniniu  paštu malinauskas.mi@gmail.com                    

iki 2019-07-18 24:00 val. nemokama, telefonas pasiteiravimui 867844065 

(Mindaugas Malinauskas). 

16. Varžybų dieną naujų dalyvių registracija bus mokama (2 eurai). Registracija vyks 

nuo 9:00 iki 10:00 val. prie Žvelgaičio ežero. 

17. Dalyviai registruodamiesi bėgimui privalo teisingai, nurodyti savo vardą ir pavardę, 

gimimo datą, miestą, kuriam atstovauja. 

18. Komandos, klubai ir kitos organizacijos gali registruotis pateikdami bendrą paraišką 

elektroniniu paštu malinauskas.mi@gmail.com iki 2019-07-18 d. 24:00 val. 

19. Atvykimas ir numerių atsiėmimas nuo 9:00 iki 10:00 val. prie Žvelgaičio ežero. 
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IV SKYSRIUS 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS 

20. Varžybos asmeninės, bėgimo nugalėtojai nustatomi pagal pasiektą geriausią 

rezultatą.  

21. Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanojami medaliais. 

22. 3000 m bėgimo 3 greičiausios bėgikės moterys ir 3 greičiausi bėgikai 
vyrai bus apdovanojami piniginiais prizais: 1 vieta – 200 eurų, 2 vieta – 
150 eurų,  3 vieta – 100 eurų. 

23. 3000 m bėgimo 3 greičiausios bėgikės gimusios 2002 m.-2004 m., ir 3 greičiausi 

bėgikai gimę 2002 m.-2004 m., bus apdovanojami medaliais ir rėmėjų prizais. 

24. 3000 m bėgimo 3 greičiausios bėgikės gimusios 2005 m. ir jaunesnės ir 3 greičiausi 

bėgikai gimę 2005 m. ir jaunesni bus apdovanojami medaliais ir rėmėjų prizais. 

 

V SKYSRIUS 

VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS 

25. Bėgimą organizuoja ir vykdo Šiaulių sporto gimnazija ir Žagarės regioninio parko 

direkcija. 

 

VI SKYSRIUS 

TAISYKLIŲ KEITIMAS 

      27. Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ar keisti nuostatus. 

____________________________ 


