
VARŽYBŲ 
ORGANIZATORIAI

  Bėgimo varžybas organizuoja 
ir vykdo Panevėžio miesto 
savivaldybės administracijos 
Sporto skyrius, Lengvosios 
atletikos asociacija.

  Bėgimo informaciniai rėmėjai ir 
partneriai: dienraštis „Sekundė“, 
,,Jūsų Panevėžys“, savaitraštis 
,,Respublika“, dienraštis ,,Vakaro 
žinios“, TV Sport1 HD, Retail 
media.

  Informacija tel. 8 694 34501.

DALYVIAI IR 
VARŽYBŲ 
PROGRAMA

  Bėgime gali dalyvauti visi 
Lietuvos ir Latvijos bendrojo 
lavinimo mokyklų mokiniai, 
sporto centrų, klubų 
sportininkai.

  Bėgimo dalyviai privalo turėti 
savo amžių patvirtinantį 
dokumentą (moksleivio 
pažymėjimą, asmens pasą, 
tapatybės kortelę) ir sveikatos 
būklę patvirtinantį dokumentą.

  Komandos vadovas vyr. teisėjui 
pateikia bendrojo lavinimo 
mokyklos direktoriaus arba 
sporto įstaigos, klubo vadovo 
patvirtintą ir gydytojo vizuotą 
vardinę paraišką iki 2019 m. 
gegužės 3 d. 12.30 val.

  Dalyviai rungtyniauja: mergaitės 
ir berniukai (I, II amžiaus grupės) - 
400 metrų bėgimo distancijoje, 
mergaitės ir berniukai (III, IV 
amžiaus grupės) - 400 metrų 
bėgimo distancijoje, merginos ir 
vaikinai (V-VII amžiaus grupė) - 
1000 metrų bėgimo distancijoje.

B�GIMO VARŽYBOS

OLIMPINIO ČEMPIONO 
REMIGIJAUS VALIULIO 
IR PANEVĖŽIO MERO

TAUREI LAIM�TI
VARŽYBŲ DATA 

2019 m. gegužęs 17 d. (penktadienis)
VARŽYBŲ PRADŽIA 

13 val. 00 min. Dalyvių numeriai išduodami iki 12.30 val.
VARŽYBŲ VIETA 

Senvagę, A. Jakšto g. 18, Panevęžys

AMŽIAUS GRUPĖS:
  I gr. - 2012 m. gim. ir jaun. (atskirai 

mergaitės ir berniukai);

  II gr. - 2010 - 2011 m. gim. (atskirai 
mergaitės ir berniukai);

  III gr. - 2008 - 2009 m. gim. (atskirai 
mergaitės ir berniukai);

  IV gr. - 2006 - 2007 m. gim. (atskirai 
mergaitės ir berniukai);

  V gr. - 2004 - 2005 m. gim. ( atskirai 
merginos ir vaikinai);

  VI gr - 2003 - 2002 m. gim, (atskirai 
merginos ir vaikinai);

  VII gr - 2001 m. gim ir vyresnių (atskirai 
merginos ir vaikinai);

BĖGIMO VARŽYBŲ 
PROGRAMA:

  13 val. 00 min. - Bėgimo varžybų 
atidarymas.

  15val. 15 min. visų amžiaus grupių 
apdovanojimas.

  šankstinė dalyvių registracija iki 2019 m. 
gegužės 13 d. 15 val. el. paštu 
alvidas.savickas@panevezys.lt. 

  Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

  Kiekvienoje amžiaus grupėje nugalėtojai 
ir prizininkai (atskirai - merginos ir 
vaikinai) nustatomi vadovaujantis 
lengvosios atletikos varžybų taisyklėmis, 
pagal pasiektus geriausius rezultatus.

  Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai 
ir prizininkai (atskirai - merginos ir 
vaikinai) apdovanojami specialiais 

Lengvosios atletikos asociacijos rėmėjų 
įsteigtais prizais ir medaliais.

  Gausiausiai dalyvaujanti komanda 
apdovanojama Lengvosios atletikos 
asociacijos rėmėjo UAB ,,Stiklita“ 
pagamintu prizu.

  Visiems bėgimo dalyviams, baigusiems 
distanciją, bus įteikti Panevėžio miesto 
atminimo medaliai.

  Renginio svečiams bus įteikti UAB 
,,Stiklita“ pagaminti atminimo medaliai.

Daugiau informacijos www.llaa.lt

 VI gr - 2003 - 2002 m. gim, (atskirai 
merginos ir vaikinai);

 šankstinė dalyvių registracija iki 2019 m. 
gegužės 13 d. 15 val. el. paštu 

PANEVĖŽIO MIESTO 
SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS 
SPORTO SKYRIUS


