
                                       
 

                          
 

          44 –asis TARPTAUTINIS SPORTINIO ĖJIMO FESTIVALIS  -ALYTUS‘2018 

 

      N U O S T A T A I 
Programoje: 

 

1. Tarptautinės sportinio ėjimo varžybos - Alytus' 2018 

2. Lietuvos sportinio ėjimo  čempionatas 

3. 1 km masinis darželinukų ir pradinukų ėjimas 

 

I. Tikslas ir uždaviniai 

 

1. Atkurtos Lietuvos valstybės .100 metų minėjimas 

2. Alytaus miesto, kaip Pietų Lietuvos kultūros ir sporto centro, įvaizdžio tolesnis gerinimas. 

3. Sportinio meistriškumo ir tarptautinių varžybų patirties didinimas. 

4. Tarpvalstybinių sportinių ryšių tolesnis plėtojimas. 

5. Sportinio ėjimo ir ėjimo sveikatai tolesnis propagavimas. 

 

II. Vieta ir laikas 

 

Varžybos vykdomos 2018 m. birželio 8 d. Alytaus m. Pulko gatvėje   

 

III. Vadovavimas 

 

Renginį vykdo Lietuvos lengvosios atletikos federacija ir Lietuvos sportinio ėjimo asociacija kartu 

su Alytaus miesto savivaldybe,  SK “Interwalk”. 

 

Organizacinis komitetas : 

Pirmininkas  -    Vytautas Grigaravičius, Alytaus miesto meras. 

                     -    Valė Gibienė, Alytaus vicemerė    

 -    Adomas Andrušaitis, miesto sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas 

 -   Rimvyda  Ališauskienė, miesto švietimo skyriaus vedėja   

-   Kastytis Pavilonis, varžybų direktorius (Alytus) 

-   Romas Jurgelevičius, varžybų techninis direktorius ( Alytus) 

  -  Valdas Kučinskas, varžybų vyr. teisėjas (Alytus) 



 

Oficialūs asmenys : 

EA delegatas       - Frederic Bianchi  (SUI ) 

Varžybų direktorius      - Kastytis Pavilonis ( Alytus, TK ) 

Vyriausias teisėjas           -  Valdas Kučinskas ( Alytus, NK ) 

    Vyriausias sekretorius                           -   Alfonsas Buliuolis (Kaunas, TK) 

Distancijos viršininkas     -   Arūnas Klebauskas ( Alytus, NK) 

Varžybų finansinė tarnyba     -   Žibutė Jankauskaitė ( Alytus) 

Ėjimo stiliaus vertinimo vyr. teisėjas EA Permit Meeting  -  Aloizas Bliūdžius ( LTU, TK) 

Ėjimo stiliaus vertinimo teisėjas EA Permit Meeting -   Rolf Muller ( GER, TK) 

Ėjimo stiliaus vertinimo teisėjas EA Permit Meeting -  Janusz Krynicki ( POL, TK) 

Ėjimo stiliaus vertinimo teisėjas EA Permit Meeting -  Jekaterina Jutkina ( EST, TK ) 

Trasos matuotojas                             -    Tadeusz Dzekunski ( Lenkija, TK) 

Informacinė tarnyba                                       -   Saulenis Pociūnas ( Vilnius ) 

Atstovas spaudai,                                                                -   Steponas Misiūnas (Kaunas)  

interneto tinklapis 

 

IV. Tarptautinių varžybų programa 

 

Moterys     Vyrai 

    20 km                             20 km 

                         10 km             Jaunimas (g. 1999–2000 m.)  10 km 

    10 km              Veteranai (35 m. ir vyresni )   10 km 

 

V. Lietuvos sportinio ėjimo čempionato   programa 

 

   Moterys     Vyrai 

                                   20 km     20 km 

Pastaba: kitos visų amžiaus grupių varžybos vyks birželio 9 d. Simne ( 24 km nuo Alytaus ) 

 

   

VI. Apdovanojimas 

 

Tarptautinių varžybų nugalėtojai ir 2 - 6 vietų  prizininkai (20 km moterims ir 20 km vyrams) apdovanojami 

piniginiais  ir spec. prizais. 

1 vieta -1000 € 

2 vieta – 500 € 

3 vieta – 400 € 

4 vieta  - 300 € 

5 vieta – 200 € 

6 vieta – 100 € 

 

Kitų rungčių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami prizais 

Apdovanojimai vykdomi 15 min pasibaigus rungčiai varžybų vietoje. . 

 

Lietuvos čempionato ir  nugalėtojas ir prizininkai apdovanojami LAF medaliais, čempiono treneris medaliu. 



  

Moterų LČ 20 km nugalėtojai teikiamas prof. Jono Vainausko spec. prizas, vyrų LČ 20 km nugalėtojui 

teikiamas Alytaus miesto Garbės piliečio Vytauto Zambacevičiaus spec.prizas 

 

VII.Dopingo kontrolė 

 

Dalyviai, pakviesti atlikti dopingo testą,  atvyksta į viešbučio „ Dzūkija“ II a spec. patalpas 

 

VIII. Aprūpinimas 

 

Užsienio šalių dalyviai aprūpinami nakvyne ir maitinimu 2018 m. birželio 07-10 d. (3 pilnas dienas: 07 d. - 

pietūs, vakarienė, 10 d. - pusryčiai). 

Visų dalyvių, trenerių, vadovų komandiruotės išlaidos komandiruojančios organizacijos sąskaita. 

 

IX. Paraiškos 

Paraiškas su gyd. vizomis siųsti iki birželio 06 d. 24.00 val. el. paštu valdas.kucinsk@gmail.com  

alfonsasbuliuolis@gmail.com, steponas.misiunas@kaunoklinikos.lt Originalai pristatomi varžybų dieną 

sekretoriatui. Tel. pasiteiravimui 8-698-08753 (V.Kučinskas ), 8-676- 07000 (K.Pavilonis),8-685-72750 

(Ž.Jankauskaitė ). Starto protokolai bus paskelbti LAF internetinės svetainės sp. ėjimo puslapyje ir 

www.alytusfestival.lt  

 

X. Vakaronė 

 

Vakaronė ( tik su kvietimais ) vyks birželio 9 d. po varžybų Simne Teatro galerijoje (Rotušės a.4) 19.00- 

24.00 val.  

 

XI .Informacija 

 

1.Varžybų sekretoriatas dirbs varžybų dieną  „Dzūkijos „ viešbučio patalpose nuo 14.00 

val. iki 21.00 val 

2.Vyr. teisėjo pasitarimas su komandų vadovais nebus vykdomas. Visa informacija 

www.alytusfestival.lt  

3.Sp. ėjimo technikos vertinimo teisėjų pasitarimas viešbučio „ Dzūkija „  II a foje 16.30 val.  

4.Dalyviai 10 km  ir 20 km 15 min prieš rungties pradžią renkasi dalyvių susirinkimo vietoje 

prie viešbučio „Dzūkija „ . bus išduodami el. laiko matuokliai ( „ čipai“)     

5.Apdovanojimui 1-3 vietų ir 1-6 vietų ( 20 km ) atvyksta  pasibaigus rungčiai į sekretoriatą, 

viešbučio „ Dzūkija „ I a. 

6. Trasoje bus išdėstyti maitinimo, atsigavimo ir apsitrynimo kempinėmis punktai. 

7 Atvykęs transportas statomas prie Žaidimų sporto bazės( buvusi Sporto mokykla -     

A.Matučio 14 ).-200 m iki starto vietos. Bazėje veiks rūbinės ir dušai 

8.Lietuvos rinktinės nariams, viešbučio „ Dzūkija „ II a., veiks poilsio kambariai 

 

 

 Organizatoriai 
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