
2022 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO PAVASARIO KROSO ČEMPIONATO  
 

N U O S T A T A I 
 

I SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

      1. Varžybų tikslas - skatinti vaikų, paauglių ir jaunimo saviraišką per sportą, populiarinti 

bėgimą miesto parkuose. 
 

2. Varžybų uždaviniai: 
      2.1. įtraukti kuo daugiau visuomenės narių į sportinę veiklą; 
      2.2. propaguoti turiningą laisvalaikio leidimą, puoselėti fizinį aktyvumą ir sportą; 
      2.3. skatinti judėjimą, kaip vieną iš pagrindinių sveikatos šaltinių. 

 

II SKYRIUS 

VIETA, LAIKAS, DALYVIAI IR NUOTOLIAI 

3. Bėgimas vyks 2022 m. balandžio 28 d. Šiauliuose. 

4. Startas 13:00 val. Šiaulių centriniame parke (Žemaitės g. 70B). 
5. Numeriai išduodami nuo 11:00 val. iki 12:30 val. Šiaulių centriniame parke. 

6. Bėgimo apdovanojimai Šiaulių miesto centrinio parko estradoje apie 15:00 val.  
7. Varžybose gali dalyvauti visi norintys asmenys, užsiregistravę ir susipažinę su bėgimo 

nuostatais. 

8. Dalyviai už savo sveikatą atsako patys. Už nepilnamečių mokinių sveikatą, elgesį ir 
kitas pasekmes atsako mokytojai, tėvai ar kiti įgalioti lydėti asmenys. 

9. Dalyviai neprieštarauja, kad rezultatai bus skelbiami viešai. 
10. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai 

visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro 
sutikimo naudoti rinkodaros tikslais. 

11. Dalyviai skirstomi į šias amžiaus grupes: 
 

Moterys (g. 2002 m. ir vyresnės) 500 m  Vyrai (g. 2002 m. ir vyresni) 1000 m 

Jaunuolės (g. 2003-2004 m.) 500 m  Jaunimas (g. 2003-2004 m.) 1000 m 

Jaunės (g. 2005-2006 m.) 500 m  Jauniai (g. 2005-2006 m.) 1000 m 

Jaunutės (g. 2007-2008 m.) 500 m  Jaunučiai (g. 2007-2008 m.) 1000 m 

Mergaitės (g. 2009 m. ir jaunesnės) 500 m  Berniukai (g. 2009 m. ir jaunesni) 1000 m 

 

Mokiniai (2011 m. gim. ir jaunesnio amžiaus mergaitės bei berniukai), įveikę 500 m trasą (laikas 

nefiksuojamas), bus apdovanojami šokoladiniais medaliais. 

 

12. Rezultatai pasibaigus bėgimui bus patalpinti svetainėje: http://sportogimnazija.lt/ 

 

 

III SKYRIUS 

REGISTRACIJA 

13. Išankstinė registracija vyksta pateikiant bendrą komandinę paraišką elektroniniu  paštu 

drasutisbarkauskas@gmail.com iki 2022-04-26 15:00 val. Registracija nemokama. 

Telefonas pasiteiravimui – 867844065 (Mindaugas Malinauskas). 

 

IV SKYRIUS 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS 

14. Varžybos asmeninės, bėgimo nugalėtojai nustatomi pagal pasiektą geriausią rezultatą.  
15. Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanojami medaliais. 

 

http://sportogimnazija.lt/


V SKYRIUS 

VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS 
16. Bėgimą organizuoja ir vykdo Šiaulių sporto gimnazija ir Vilniaus universiteto Šiaulių 

akademija. 

 

VI SKYRIUS 

TAISYKLIŲ KEITIMAS 

      17. Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ar keisti nuostatus. 
____________________________ 


