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SPORTINIO ĖJIMO VARŽYBŲ “JONAVOS ARENOS TAURĖ 2023“ 

NUOSTATAI 

 

 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Varžybos skirtos Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti. 

2.  Populiarinti lengvosios atletikos rungtį – sportinį ėjimą. 

3. Išsiaiškinti ir apdovanoti geriausius vaikų ir jaunučių amžiaus grupių ėjikus.  

4. Kelti jaunųjų sportininkų meistriškumą.  

 

               II. VIETA IR LAIKAS 

             1. Varžybos vykdomos 2023 m. vasario 15 d. (trečiadienį) Jonavos sporto centro arenoje  

                 (Žeimių g. 17). 

             2. Varžybų pradžia 13:30 val. 

             3. Dalyvių numeriai išduodami Arenoje nuo 12:00 iki 13:00 val.  

             4.  Paraiškas su gydytojo viza pateikti iki 2023 m. vasario 13 d., 17.00 val., el. paštu 

                  grazina.gostautaite@gmail.com, informacija Gražina Goštautaitė tel. 8 615 91460. 

 

             III. VARŽYBŲ DALYVIAI 

             Varžybose kviečiami dalyvauti visi norintys Lietuvos Respublikos miestų, rajonų, sporto 

mokyklų ir centrų, sporto klubų sportininkai, pasitikrinę sveikatą. Užregistruoti varžybų dalyviai žino 

ir sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas, filmuotą medžiagą 

laisvai be atskiro sutikimo gali naudoti rinkodaros tikslais. Registracijos metu pateikti duomenys gali 

būti viešai skelbiami internete, informaciniuose pranešimuose apie varžybas.  

 

 IV.  PROGRAMA IR AMŽIAUS GRUPĖS 

13.30 val.                Varžybų atidarymas 

13.45 val.                500 m sportinis ėjimas (2012 m. g. ir jaunesnėms mergaitėms), 

13.55 val.                500 m sportinis ėjimas (2012 m. g. ir jaunesniems berniukams), 

14.05 val.                1000 m sportinis ėjimas (2010 – 2011  m. g. mergaitėms), 

14.20 val.                1000 m sportinis ėjimas (2010 – 2011  m. g. ir berniukams), 

14.30 val.                1000 m sportinis ėjimas (2008 – 2009 m. g. jaunutėms), 

14.40 val.                2000 m sportinis ėjimas (2008 – 2009 m. g. jaunučiams), 

14.55 val.            Draugų ėjimas (visų norinčių išmokti, pamokyti ir pabandyti ėjimas, 2 ratukai) 

15.10 val.                Varžybų  nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas. 

  

   V.  APDOVANOJIMAS 

          Sportinio ėjimo varžybų “Jonavos arenos taurė 2023“  atskirų amžiaus grupių prizininkai 1-3 v.  

apdovanojami taurėmis ir medaliais. Visi varžybų dalyviai apdovanojami atminimo dovanėlėmis. 

 

     VI. PRIĖMIMO SĄLYGOS 

          Varžybose dalyvaujančių komandų išlaidas  apmoka komandiruojanti organizacija. Komandų 

vadovai, atvykę į varžybas, pateikia organizacijos vadovo patvirtintą paraišką, kurioje nurodoma: 

dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, rungtis. Vadovas,  pateikdamas paraišką patvirtina, kad visi 

varžybų dalyviai turi galiojančias sveikatos pažymas. 

    Registruodamiesi į varžybas sutinkate, kad Jūsų vardas, pavardė, gimimo metai, organizacija, 

miestas ir rezultatai bus skelbiami www.jsc.lt, www.lengvoji.lt puslapyje. Komandos vadovai, 

registruodamiesi užtikrina, kad visi dalyviai yra pateikę sutikimus, anksčiau nurodytai informacijai 

skelbti. 

 

VII. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI – Jonavos sporto centras 
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