
    TARPTAUTINĖS BĖGIMO VARŽYBOS  “GINTARINĖ JŪRMYLĖ 2019” 

 

Lietuvos rudens atviras kroso čempionatas ir jaunimo pirmenybės 

 

NUOSTATAI 

 

 

I. Varžybų tikslas ir uždaviniai 

 
Projekto tikslas – organizuojant tarptautinį sporto ir sveikatingumo renginį „Gintarinė jūrmylė“, 

sudaryti galimybes sporto mėgėjams, entuziastams, profesionaliems sportininkams ir plačiajai 

visuomenei dalyvauti bėgimo varžybose unikalioje Lietuvos vietovėje, skatinti vietos 

bendruomenės ir aplinkinių regionų fizinį aktyvumą, reprezentuoti šalies bėgimo sporto mėgėjų ir 

profesionalų pasiekimus tarptautiniu lygiu. 

Projekto uždaviniai: 

1. Skatinti vietos bendruomenės / Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą. 

2. Stiprinti Lietuvos kaip aktyvios ir patikimos tarptautinių sporto programų partnerės įvaizdį. 

3. Puoselėti jūrines tradicijas, kaip prielaidą sporto renginio patrauklumo ir unikalumo didinimui. 

 

II. Varžybų vieta ir laikas 

 
Varžybos vykdomos 2019 10 12 dieną (šeštadienį) 12.35 val.,  Smiltynėje. Startas-finišas sporto ir 

sveikatingumo bazės teritorijoje. 

 

III. Varžybų programa 

 
12.35 Varžybų atidarymas 

12.58   0,5 jūrmylės. Mergaitės, berniukai (2010 ir jaunesni/-ės) 

13.00    6 jūrmylės. Vyrai,  3 jūrmylės. Moterys 

13.45    APDOVANOJIMAS. 3 jūrmylės. Moterys ir Lietuvos rudens kroso čempionato bei 

jaunimo     pirmenybių prizininkės. 0.5 jūrmylės. Berniukai ir mergaitės 

13.55   1 jūrmylė. Moterys, jaunuolės  

14.05   Vyrai, jaunuoliai (2000-2001 m.). Estafetinis bėgimas 4×0,5 jūrmylės 

14.15   APDOVANOJIMAS. 6 jūrmylės. Vyrai ir Lietuvos rudens kroso čempionato bei 

jaunimo pirmenybių prizininkai 

14.25   1 jūrmylė. Mergaitės  

14.35   APDOVANOJIMAS 

1 jūrmylė. Moterys, jaunuolės 

14.40   1 jūrmylė. Berniukai 

14.50   APDOVANOJIMAS. 1 jūrmylė. Vyrai, jaunuoliai. Estafetinis bėgimas 

14.55   1 jūrmylė. Jaunutės 

15.10   1 jūrmylė. Jaunučiai 

15.10   APDOVANOJIMAS. 1 jūrmylė. Mergaitės, berniukai 

15.25   1 jūrmylė. Jaunės 

15.40   1 jūrmylė. Jauniai 

16.00    APDOVANOJIMAS. 1 jūrmylė. Jaunutės/-čiai ir jaunės /-iai 

 

 



IV. Dalyviai 

 
6 ir 3 jūrmylių bėgimuose dalyvauja jaunimas 2000-2001 m. g., suaugę  1999 m. g. ir vyresni. Šiose 

rungtyse taipogi vyksta Lietuvos rudens kroso čempionatas ir Lietuvos jaunimo pirmenybės. 

 

1 jūrmylės rungtyse dalyvauja visos amžiaus grupės: vaikai 2006-2009 m. g., jaunučiai (-ės) 2004-

2005 m. g., jauniai (-ės) 2002-2003 m. g., jaunuoliai (-ės) 2000-2001 m. g.,  

vyrai/moterys 1999 m. g. ir vyresni (-ės). 

 

0,5 jūrmylės rungtyje dalyvauja vaikai 2010 m. g. ir jaunesni. 

 

 

V. Estafetinis bėgimas įmonėms 

 
Estafetiniame bėgime dalyvauja  įmonių, VŠĮ, BĮ, asociacijų ir kitos komandos, kurias sudaro 4 

asmenys. Kiekvienas dalyvis turi įveikti 0,5 jūrmylės (1 ratas/926 metrai). Amžius nėra ribojamas. 

Pageidautina, jog kiekviena komanda bėgtų su vienoda apranga. 

 

 

VI. Registracija 

 
Startas visiems nemokamas, registracija vyksta iki spalio 9 dienos. Dalyvių sąrašus siųsti el. paštu 

drasutisbarkauskas@gmail.com. Komandos vykstančios autobusu ar kita ne lengvąja transporto 

priemone ir norinčios persikelti keltu nemokamai turi atsiųsti transporto priemonės numerį iki 

spalio 7 dienos.   

Starto numerius dalyviai ir komandos vadovai gauna varžybų dieną sekretoriate, kurie bus dalinami 

nuo 10.30 val. 

Prieš bėgimą dalyvių registracija prasideda likus 15 min. iki bėgimo pradžios, o dalyvių atvedimas į 

starto vietą likus 5 min.  

 

VIII. Apdovanojimas 

 
6 ir 3 jūrmylių 1- 6  vietos laimėtojai apdovanojami piniginiais prizais. Vienos rungties bendra 

suma 1370 eurai (I vieta – 500, II – 300, III – 200, IV – 150, V – 120, VI – 100). I – III vietų 

laimėtojams (-joms) suaugusių ir jaunimo amžiaus grupėje bus įteikti LLAF  medaliai  ir diplomai.  

 

1 jūrmylės bėgime I-III vietos laimėtojai bus apdovanojami piniginiais prizais (bendra suma 1480 

eurai) ir diplomais.  

Bėgikai bus apdovanoti „Gintarinės jūrmylės“ marškinėliais. 3 jūrmylės – 150 vnt.,  6 jūrmylės – 

200 vnt. 1 jūrmylės bėgimo dalyviams marškinėliai bus įteikti pirmiesiems 30 baigusiems nuotolį. 

 

1 jūrmylės bėgimuose moterys ir vyrai bus apdovanojami pagal užimtą vietą bendroje įskaitoje, 

kadangi bėgimai vyks kartu su jaunuolėmis ir jaunuoliais. Jaunuolis ar jaunuolė užėmę bendroje 

įskaitoje prizinę vietą yra apdovanojami vienu piniginiu prizu.  

 

Vaikai 0,5 jūrmylės bėgime užėmę 1-30 vietas bus apdovanoti  „Gintarinės jūrmylės“ marškinėliais, 

o likusieji suvenyrais. I – III vietų nugalėtojai (trys berniukai ir 3 mergaitės) bus apdovanojami 

medaliais, diplomais ir suvenyrais. 
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Estafetinio bėgimo komandos užėmusios I-III vietas bus apdovanotos taurėmis ir Gintarinės 

jūrmylės“ marškinėliais. 

Premijos už greičiau įveiktą laiką nei nurodytas: 

6 jūrmylės 34:20 – 250€ / trasos rekordas 33:52 – 500€ 

3 jūrmylės  19:10 – 200€ / trasos rekordas 18:56 – 500€ 

1 jūrmylė vyrai / trasos rekordas 5:54 - 100€  

1 jūrmylė moterys / trasos rekordas 6:53 - 100€  

 

IX. Varžybų organizatoriai 

 
Klaipėdos miesto bėgimo sporto klubas „Gintarinė jūrmylė“ 

Klaipėdos miesto savivaldybė 

Klaipėdos apskrities lengvosios atletikos federacija 

Klaipėdos uosto direkcija 

Lietuvos lengvosios atletikos federacija 

 

 

X. Kita 

 
Varžybų metu dalyviai ir žiūrovai bus vaišinami jūreiviška koše ir arbata. 

 

 

 

 

 


