KALĖDINIS GERUMO BĖGIMAS TAURAGĖ - 2018
NUOSTATAI
I. TIKSLAS
1. Populiarinti aktyvaus laisvalaikio leidimo formas.
2. Populiarinti bėgimo sportą moksleivių, jaunimo ir suaugusių tarpe.
3. Skatinti kūrybiškumą, ir aktyvumą.
II. LAIKAS IR VIETA
1. Varžybos vyks 2018 m. gruodžio 15 d. (Šeštadienį) 12.00 val.
2. Varžybos yra įtrauktos į LBMA bėgimo kalendorių. Daugiau info www.lbma.lt
3. Dalyvių laukia dvi naujos bėgimo trasos: Kalėdų senelių bėgimas 2,5 km. (2500 m.) ir Kalėdinis
nykštukų bėgimas (400 m.).
4. Dalyvių starto numerių išdavimas bus vykdomas Tauragės Pilies aikštėje (Dariaus ir Girėno g.,
Tauragė). 11.00-11.55 val.
5. 400 m bėgimo startas 12.00 val. Tauragės Pilies aikštėje
6. 2,5 km bėgimo startas 12.20 val. Tauragės Pilies aikštėje
7. Finišas: Tauragės Pilies aikštėje
III. REGISTRACIJA
1. Išankstinė registracija internete, iki 2018 gruodžio 15 d. 11.55 val.
2. Visiems dalyviams registracija nemokama. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesJQ0y3raOIJ9LPzc-kjzOG-OlyBNHgZZ_S4t43W_9ctCVw/viewform?c=0&w=1
www.tauragesbmk.lt
3. Po varžybų būtina grąžinti dalyvio numerius organizatoriams.
IV. DALYVIAI.
1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys ir iš anksto užsiregistravę asmenys.
2. Užpildydami registracijos formą dalyviai prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią riziką, bei
įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
3. Už moksleivių sveikatą, elgesį ir kitas pasekmes atsako mokytojai ar kiti įgalioti lydėti asmenys.
4. Dalyviai neprieštarauja, kad rezultatai bus skelbiami viešai.
5. Dalyviai neprieštarauja, kad visa foto arba video medžiaga gali būti panaudota renginio rinkodaros tikslais.
6. Renginio metu visi bėgimo dalyviai kveičiami pasipuošti kalėdine ar kelėdų senelio atributika. Išradingiausi
bus apdovanoti prizais ir dovanomis.
V. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS.
1. Bėgimą organizuoja: Tauragės bėgimo mėgėjų klubas, Tauragės sporto centras, Lietuvos šaulių sąjunga
Tauragės skyrius.
VI. APDOVANOJIMAS
Visi finišavę bėgimo dalyviai apdovanojami atminimo medaliais.
Bus apdovanoti atskirų nominacijų nugalėtojai:
1. Nykštukų bėgimo nugalėtojas.
2. Nykštukų bėgimo nugalėtoja.
3. Jauniausia bėgimo dalyvė.
4. Vyriausias bėmo dalyvis.
5. Gražiausias kostiumas.
6. Gausiausia bėgimo komanda.
7. Linksmiausia bėgimo komanda.
8. Kalėdų senelių bėgimo nugalėtojas.
9. Kalėdų senelių bėgimo nugalėtoja.
VII. TAISYKLIŲ KEITIMAS
1.Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ar keisti nuostatus.
PO FINIŠO, VISŲ DALYVIŲ LAUKIA KARŠTA ARBATA!

Organizatoriai:
Tel. pasiteiravimui: 8 (614) 98492; 8 (650) 72609
www.tauragesbmk.lt; info@tauragesbmk.lt;
Rezultatai po finišo bus skelbiami:
www.tauragesbmk.lt.

