
TVIRTINU
Druskininkq
direktori

2019-08-30

xxvfl TARPTAUTINIU SPORTINIO EJIMO VARZYBU,,DRUSKININKAI 2019",
10 KM LIETUVOS dNVTPTONATO

NUOSTATAI

val.

I. TIKSLAS IR UZDAVINIAI

1. VarZybq tikslas - populiarinti sportin[ ejim4 Lietuvos Respublikoje.

2.Palaikyti draugi5kus ryiius su kaimyniniq valstybiq ejikais.

II. VIETA IR LAIKAS

3. Yarlybos vykdomos prie Druskininkq sporto centro (M. K. diurlionio 97-2,

Druskinink ai) 2019 -09 -1 4 d.

4. Y arLybqatidarymas I 1 :00 val.

5. Dallviq registracija vykdoma iki 2019-09-12 d. 12:00 val.:

5. 1 . parai5kq siqsti elektroniniu pa5tu: sportocentras@druskininkai. lt
5,2. mandatine komisija dirbs 2019-09-14 d. varZybq vietoje nuo 8:30 val. iki 10:30

5.3. var?ybqpradLia 2019 -09 -t4 d. I 1. 1 0 val.

III. DALWIAI

6. YarZybose kviediami dalyvauti Lietuvos Respublikos miesttS rajonq sporto

mokykhS sporto klubU komandq sportininkus, ejimo megejus pasitikrinusius sveikatq ir turindius
gydytojo leidim4.

7. Dalyviq skaidius neribojamas.

rv. VARZYBU PROGRAMA

8. AmZiaus grupes ir sportinio ejimo nuotoliai:
8.1. berniukai2006 m. g. ir jaunesni - 1 km;
8.2. mergaites 2006 m. g. ir jaunesnds - 1 km;
8.3. jaunutes 2004-2005 m. g.- 1 km;
8.4. jaunudiai2004-2005 m. g. - 3 km;
8.5. jaunes 2002-2003 m. g. - 3 km;
8.6. jauniai 2002-2003 m. g. - 5 km;
8.7. jaunimo mergaites 2000-2001m. g. - 5 km;
8.8.veteranai-5km;
8.9. jaunimas 2000-2001 m. g. - 10 km.
8.10. vyrai - 10 km;
8.11. moterys - 10 km.

Matkevidius



V. NUGALETOJU NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

9. Y arLybos individualios.
10. Yariybq nugaletojai h prizininkai atskirose rungtyse nustatomi pagal pasiektus

geriausius rezultatus.
11. Atskirq rungdiq nugaletojai ir prizininkai apdovanojami sportinemis tauremis.

12. Lietuvos 10 km dempionato nugaletojai ir prizininkai apdovanojami diplomais,

medaliais ir asmeniniais prizais.

13. Tarptautiniq sportinio ejimo varlybrl,,Druskininkai 2019" 10 km nugaletojai ir
prizininkai apdovanoj ami remej q isteigtais prizais.

1 4. Apdovanoj ami jauniausi varlybqdalyviai.
15.Yarlybq dalyviams ir treneriams bus suteikta galimybe pasinaudoti Druskininkq

vandens parko paslaugomis.

vr. VARZYBV FTNANSAVTMAS

16. I5laidas susijusias su varZybq organizavimu ir apdovanojimu apmoka
Druskininkq sporto centras, LAF ir Druskininkq ejikq klubas.

17. Dalyvagandiq komandq maitinimo ir nakvynes i5laidas apmoka komandiruojanti
organizacrla.


