BĖGIMO „PRIENAI 2018“
NUOSTATAI
1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI - populiarinti lengvosios atletikos rungtį – bėgimą, išsiaiškinti
geriausius bėgikus.
2. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI – Prienų rajono savivaldybė, Prienų
rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras.
3. VIETA IR LAIKAS
Bėgimas vykdomas 2018 m. rugsėjo 29 d. prie Prienų sporto arenos (Pramonės g. 20). Iškilmingas
šventės ir stadiono atidarymas 10.00 val.
Numerių su elektronine laiko matavimo mikroschema išdavimas 2018 m. rugsėjo 29 d. 8.30 val. – 9.30
val. prie Prienų sporto arenos (Pramonės g. 20).
Išvykimas į starto vietą 10.20 val. autobusais nuo Prienų sporto arenos.
Pagrindinio (10 km) nuotolio startas 11.00 val. prie viešbučio ,,Nemuno slėnis“ (Verknės g. 8).
5 km ir 2 km startas duodamas, kai pagrindinio nuotolio (10 km) lyderiai prabėga 5 km (apie 11.20 val.)
ir 2 km starto vietas (apie 11.35 val.), 1 km startas – 11.45 val.
Finišas naujajame stadione prie Prienų sporto arenos.
4. DALYVIAI









Renginyje gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą, susipažinę bėgimo
nuostatais bei tai patvirtindami registruodamiesi. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia,
niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais
sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę, bei įsipareigoja dėl to nereikšti maratono
organizatoriams jokių pretenzijų.
Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio
metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti
rinkodaros tikslais.
Dalyviai turi laikytis varžybų taisyklių, sąžiningai rungtyniauti, nuotolį įveikti savo jėgomis ir
nesinaudoti kitų pagalba.
Dalyviai numerius turi prisisegti gerai teisėjams matomoje vietoje.
Bėgimo numerius galima bus pasilikti prisiminimui.
Dalyviai startuodami sutinka, kad varžybų metu jie gali būti fotografuojami ir filmuojami, o
medžiaga gali būti naudojama varžybų viešinimui ir sporto populiarinimui.

5. REGISTRACIJA
Išankstinė registracija https://dbsportas.lt/lt/varz iki rugsėjo 26 d. 23.59 val.
Dalyvio mokestis: mokiniai, studentai – 3 eurai, kitiems – 5 eurai. Registruojantis varžybų dieną –
8 eurai. Mokestis mokamas varžybų centre, atsiimant numerį.
Prienų rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai ir Prienų rajono savivaldybės gyventojai
startuoja nemokamai.
Prienų rajono mokinių vardinė registracija el. p. info@prienusportas.lt iki rugsėjo 26 d. 15.00 val.
Visa informacija apie varžybas: www.prienusportas.lt
Visiems, užsiregistravusiems iki rugsėjo 26 d. 23.59 val. bus išduodami vardiniai numeriai.

Numerių išdavimas 8.30 val. – 9.30 val. prie Prienų sporto arenos (Pramonės g. 20).
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6. APDOVANOJIMAS
Visi bėgimo dalyviai gaus proginius medalius.
Visų amžiaus grupių nugalėtojai apdovanojami - taurėmis ir medaliais, prizininkai - medaliais.
Dovanų čekiais apdovanojami ME ir VE grupių nugalėtojai ir prizininkai.
7. INFORMACIJA
www.prienusportas.lt
Audrius Deltuva – 8 685 82415, audriusdel@gmail.com

