
ŠILALĖS MIESTO BĖGIMO „SKRYDIS PER ATLANTĄ“ NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 
BENDROJI DALIS 

 
1. Šilalės miesto bėgimo organizatoriai – Sporto ir laisvalaikio klubas „Žingsnis savęs link” ir 
Šilalės rajono savivaldybė. 
2. Renginio idėja – surengti Šilalės miesto bėgimą, kuris skatintų sportuoti šeimas ir jaunimą 
iš visos Lietuvos. Tai – vienas iš Lietuvos bėgimo taurės etapų. 
3. Bėgimo data – 2017 m. liepos 16 d. 
4. Bėgimo vieta – Šilalės miestas. 
5. Šie nuostatai reglamentuoja bėgimo tikslus ir uždavinius, bėgimo trasas, bėgimo varžybų 
laiką ir vietą, bėgimo dalyvius, jų pareigas, teises ir atsakomybę, specialiąsias sąlygas ir 
apribojimus, apdovanojimus, registraciją ir numerių išdavimo tvarką, baigiamąsias nuostatas. 

 
II SKYRIUS 

BĖGIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 
6. Bėgimo tikslas – populiarinti bėgimą, skatinti žmones sportuoti, judėti, varžytis, kovoti 
tarpusavyje ir susimąstyti apie sveiką gyvenimo būdą. 
7. Bėgimo uždaviniai: 
7.1. Skatinti fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenimo būdą; 
7.2. Skatinti visuomenę sportuoti ir domėtis sporto renginiais; 
7.3. Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžiaus grupių bėgikus; 
7.4. Didinti masinių renginių skaičių Šilalėje; 
7.5. Populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Lietuvoje. 
 

III SKYRIUS 
BĖGIMO TRASOS 

 
8. Bėgimo trasos*: 
8.1. 400 m – Vaikų bėgimas; 
8.2. 2,7 km – Šeimų bėgimas; 
8.3. 10 km – Lietuvos bėgimo taurės etapas. 
 
* Bėgimo dalyviai bėgs Šilalės miesto gatvėmis, dviračių taku, mišku, žvyrkeliu ir miesto 
stadione. 
 

IV SKYRIUS 
BĖGIMO VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 

 
9. Varžybų laikas*: 
9.1. 10.00 val. – Lietuvos bėgimo taurės etapas (10 km). Startas – Šilalės miesto stadione. 

Laiko limitas – 90 min. 
9.2. 11:45 val. – Vaikų bėgimas (400 m). Startas – Šilalės miesto stadione. 
9.3. 12:00 val. – Šeimų bėgimas (2,7 km).  Startas – Šilalės miesto stadione. Laiko limitas –  

30 min. 
 
*Tikslus starto laikas ir vieta gali būti tikslinami. 
 



V SKYRIUS 
BĖGIMO DALYVIAI, JŲ PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 
10. Bėgimo dalyviai: 
10.1. Vaikų bėgime (400 m) gali dalyvauti tik asmenys nuo 2 iki 12 metų; 
10.2. Šeimų bėgime (2,7 km) gali dalyvauti visi asmenys; 
10.3. Lietuvos bėgimo taurės etape (10 km) gali dalyvauti ne jaunesni, kaip gimę 2003 

metais. 
11. Dalyvių amžiaus grupės: 
11.1. Vaikų bėgime (400 m) yra tik viena amžiaus grupė – vaikai nuo 2 iki 12 metų; 
11.2. Šeimų bėgimo (2,7 km) amžiaus grupės: 
 
11.2.1. 
Vaikinai (VK) Merginos (MR) Gimimo metai 
17VK 17MR 2000-2001 
15VK 15MR 2002-2003 
13VK 13MR 2004-2005 
11VK 11MR 2006 ir jaunesni 
 
 11.2.2. Šeimų bėgime gali dalyvauti 3 asmenų komanda, kurią turi sudaryti bent vienas 
pilnametis ir bent vienas nepilnametis asmuo. 
11.3. Lietuvos bėgimo taurės etapo (10 km) amžiaus grupės: 
 
11.3.1. 
Vyrai (V) Moterys (M) Gimimo metai 
19V 19M 1998 ir jaunesni 
39V 39M 1978 – 1997 
49V 49M 1968 – 1977 
59V 59M 1958 – 1967 
69V 69M 1948 – 1957 
+70V +70M 1947 ir vyresni 

 
12. Visi dalyviai privalo turėti asmens dokumentą: pasą, vairuotojo pažymėjimą arba gimimo 

liudijimą. 
13. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos anketą, pasitikrinę 

sveikatą ir apie tai patvirtinę registruodamiesi. Taip pat dalyviai turi būti susipažinę su 
Bėgimo nuostatais. 

14. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje yra susijęs 
su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad laikosi Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei 
organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks pažymą apie sveikatos būklę. Kilus 
įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius, dalyvis privalo 
nutraukti savo dalyvavimą renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.  

15. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai 
ar gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, 
sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant renginyje, tenka tik dalyviui.. 

16. Bėgikai, atsiimdami dalyvio starto paketą, kurį sudaro dalyvio numeris su laiko 
skaičiavimo mikroschema, renginio programa ir kt., privalo turėti asmens tapatybę 



patvirtinantį dokumentą. Norint paimti kito dalyvio starto paketą, būtina pateikti jo 
asmens dokumento kopiją. 

17. Kiekvienas užsiregistravęs bėgimo dalyvis sutinka, kad renginio organizatoriai renginio 
metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo 
naudoti rinkodaros tikslais. 

18. Asmenys iki 18 metų, pateikdami užpildytą bei pasirašytą sutikimo formą, patvirtina, kad 
yra gautas jų tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas dėl dalyvavimo renginyje ir / arba 
renginio metu jie bus prižiūrimi tėvų, globėjų arba trenerio, kurie prisiima visišką 
atsakomybę už juos. 

 
VI SKYRIUS 

SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI 
 

19. Registruotis galima į bet kurį bėgimą tik savo vardu.  
20. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Šios taisyklės nesilaikymo atveju 

dalyvis bus diskvalifikuojamas, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami. 
21. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. 

Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės) aiškiai matomoje vietoje. 
22. Dalyviams ir juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudotis bet kokiomis 

transporto priemonėmis (pvz.: dviračiais, riedučiais, riedlentėmis ir t. t.) Dalyviai, pažeidę 
šį nuostatų punktą bus diskvalifikuojami. 

23. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji 
šia taisyklę, bus diskvalifikuojami. 

24. Renginio metu draudžiama trasoje vedžioti bet kokius gyvūnus. 
25. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant 

batelio. Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo 
elektroninę mikroschemą, laikas nebus fiksuojamas ir tokių dalyvių rezultatai nebus 
įtraukti į varžybų protokolą. (Elektroninė mikroschema kainuoja 5 eurus. Taupydami Jūsų 
ir mūsų laiką, užstato neimsime. Prašome visų grąžinti elektroninę mikroschemą, 
atsiimant suvenyrus. Tikimės abipusio supratimo). 

26. Varžybų dalyviams nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. 
Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami. 

27. Bet kokios bėgimo dalyvio pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne 
vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos.  

 
VII SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 
 
28. Šilalės miesto bėgimo dalyvių ir nugalėtojų apdovanojimai: 
29. Lietuvos bėgimo taurės etapo (10 km) nugalėtojų apdovanojimai: 
29.1. I-III vietų laimėtojai (moterys ir vyrai) apdovanojami taurėmis ir piniginiais prizais 

(bendra suma apie 700 Eur); 
29.2. Atskirų amžiaus grupių nugalėtojai apdovanojami rėmėjų prizais. 
30. Šeimų bėgimo (2,7 km) nugalėtojų apdovanojimai: 
30.1. Amžiaus grupių I-osios vietos nugalėtojai apdovanojami rėmėjų prizais; 
30.2. Greičiausiai šeimai – rėmėjų prizai ir taurė.  
31. Šilalės geriausi bėgikai (vyras ir moteris) apdovanojami prizais. 
32. Masiškiausiai dalyvavusiam kolektyvui – taurė. 
33. Visiems dalyviams – atminimo dovanos. 
 



VIII SKYRIUS 
REGISTRACIJA IR NUMERIŲ IŠDAVIMO TVARKA 

 
34. Dalyviai gali registruotis interneto 

svetainėje http://www.silalesbegimas.lt/REGISTRACIJA iki liepos 14 d. 24:00 val.  
35. Renginio dieną registracija negalima.  
36. Dalyvių numerių išdavimas vyks Šilalės sporto ir laisvalaikio centre ir Šilalės miesto 

stadione liepos 15 d. 18.00 – 22.00 val. ir liepos 16 d. 8.00 – 11.00 val. 
 

IX SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
37. Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę keisti Bėgimo nuostatus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.silalesbegimas.lt/REGISTRACIJA


Programa organizatoriams Bėgimo dieną 
 
7.15 val. – 7.45 val. Susitikimas su savanoriais. Dienotvarkės aptarimas. 
8.00 val. – 9.30 val. Trasos ženklinimas, atitvėrimas, policijos pareigūnų organizavimas. 
10.00 val. Lietuvos bėgimo taurės etapo startas Šilalės miesto stadione. Laiko limitas – 90 
min.  
10.40 val. – 11.30 val. Lietuvos bėgimo taurės etapo trasos atitvėrimų sutvarkymas. 
11.15 val. – 11.30 val. – Lietuvos bėgimo taurės etapo nugalėtojų apdovanojimai. 
11.30 val. – 11.50 val. Šeimos bėgimo atitvėrimų ir trasos ženklinimo patikrinimas. 
11.45 val. Vaikų bėgimo startas Šilalės miesto stadione. 
12.00 val. Šeimų bėgimo startas Šilalės miesto stadione. Laiko limitas – 30min. 
12.30 val. – 13.00 val. Apdovanojimai. 
12.30 val. – 13.00 val. Visų trasos atitvėrimų nuėmimas ir sutvarkymas. 
 

Papildoma medžiaga 
Trasos 

 
10 km (išmatuota) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2,7 km (išmatuota) 
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