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NUOSTATAI
I. TIKSLAI IR UZDAVINIAI
Vari,ybq tikslai:
- puoseleti jaunimo susidomejim4 lengvqjq atletik4;
- populiarinti begimq raiLyavietove (krosfl.
Vari.ybq uidaviniai:
- didinti aktyviai sportuojandiq skaidiq;
- kelti sportininkq meistri5kum4;
- i5siai5kinti paj egiausius begikus Lietuvoj e;
- skatinti sveik4 ir aktyvq gyvenimo bUdq;
- mokyti jaunimq kilnaus elgesio.

II. VIETA IR LAIKAS
VarZybos vykdomos 2018 m. balandZio 20 dien4 Siauliq Salduvds parke. Komandos atvyksta

ir registruojasi variybq vietoje (prie Salduv6s piliakalnio). VarZybq pradLia - 14.00 val., numeriq
iSdavimas iki 13.30 val.
III. VARZYBU VYKDYMAS IR VADOVAVIMAS
VarZybas vykdo Siauliq miesto lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, Lietuvos lengvosios
atletikos federacija.

IV. VARZYBU DALYVIAI
Dalyvauja: miestq, rajonq, savivaldybiq ir sporto klubq komandq sportininkai. Parai5kas pateikia
komandq vadovai. Datyviai privalo turOti gydytojo leidimus arba parai5kas su gydytojo viza.
Parai5kas siqsti iki 2018 0418 d. 15.00 val.
el. paStu drasutisbarkauskas@qmail.com. lnformacija : tel 8 684 4756
Informacija: tel. 8 686 52013. Informacija del visq Lietuvos taures etapq tel.: 867421902 ir
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Visus Lietuvos kroso taures etapus rasite Lietuvos lengvosios atletikos federacijos
kalendoriuje. Kituose kroso taures etapuose bus vykdomi skirtingi nuotoliai.
Komandq grup6s:
Miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Siauliai, PanevdZys, Alytus;
Rajonai: rajonai, savivaldybes ir kiti miestai.
VarZybos komandines, komandai dalyviq skaidius neribojamas. Komandine uZskaita (vaikai, jaunudiai,
jauniai, jaunimas, suaugg): miestq grupeje 21 geriausias rezultatas, rajonq grupeje 1l geriausiq rezultatq.

Paralelin0 iskaita: sportininkai iSvykg i sporto gimnazijas (Vilnius, Siauliai, Panev6Zyso) pelno
iskaitinius ta5kus miestq komandoms kur mokosi ir rajonq komandoms, i5 kuriq i5vyko.
VarZybq individuali ir komandine taSkq sistema: ta5kai skaidiuojami uZ l-16 vietas
t5k., 3 v.-15 t5k., 4 v.-13 t5k., 5 v.-12tSk...........,16 v.-1tSk.).

(l v.-22 t5k., 2 v.-18

V. APDOVANOJIMAS
Atskirq amZiaus grupiq nugaletojai ir prizininkai apdovanojami medaliais, diplomais
apdovanojami vaikq amZiaus grupes 1-10 vietos, jaunudiq - 1-8 vietos, jauniq - 1-6 vietos, jaunimo - 1-6
vietos, suaugusiq - 1-3 vietos laimetojai. Komandos nugaletojos ir prizininkes apdovanojamos atitinkamo
laipsnio diplomais.

VI. VARZYBU FINANSAVIMAS
Komandq ir sportininkq dalyvavimo varZybose iSlaidas apmoka komandiruojandios
organizacijos.

