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NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU) 2017 m. rugsėjo 16 d. rengia bėgimą, skirtą
prof. K. Baršauskui atminti „Ateik ir įveik!“ (toliau – varžybos).
2. Varžybas organizuoja ir vykdo KTU Sporto centras (toliau – organizatoriai).
3. Projektą dalinai finansuoja Kūno kultūros ir sporto departamentas (KKSD).
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Suorganizuoti išskirtinį sporto renginį, skirtą visiems aktyviems, sportiškiems Lietuvos
žmonėms, norintiems išbandyti savo jėgas specialiai įrengtose bėgimo trasose.
2. Populiarinti bėgimo sportą tarp Lietuvos gyventojų, skatinti jaunimą užsiimti sportu, išaiškinti
pajėgiausius įvairių amžių grupių bėgimo sportininkus.
3. Skatinti sveiką ir sportišką gyvenseną, didinti studentų ir kitų Lietuvos gyventojų fizinį
aktyvumą gryname ore.
III. BĖGIMO DATA IR VIETA
1. Varžybų data 2017 m. rugsėjo 16 d.
2. Varžybų vieta – KTU stadionas, Ąžuolynas, KTU Studentų miestelis. Varžybų starto/finišo
adresas: Radvilėnų pl. 19, Kaunas, KTU stadionas.
IV Programa
1. Renginio programa:
9.00 val. Pradedami išduoti numeriai
10.30 val. Renginio pradžia ir sveikinimo žodis
10.45 val. Mankšta
11.00 val. 6 km trasos startas

12.15 val. 6 km trasos finišas
12.30 val. Mankšta
12.45 val. 8 km trasos startas
14.00 val. 8 km trasos finišas
14.15 val. Neįgaliųjų bėgimas KTU stadione
14.30 val. Apdovanojimai
15.00 val. Renginio pabaiga.
2. Programa gali keistis, priklausomai nuo dalyvių kiekio. Programa bus patikslinta po
registracijos uždarymo, bet ne vėliau kaip prieš parą iki starto pradžios.
V. DALYVIAI, TRASOS IR AMŽIAUS KATEGORIJOS
1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, susipažinę su bėgimo nuostatais bei
pasirašę bėgimo „Ateik ir įveik!”, skirto prof. K. Baršauskui atminti, dalyvio juridinės
atsakomybės sutartį (deklaraciją) (toliau – juridinės atsakomybės sutartis).
2. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su
dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei
įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
3. Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius,
dalyvaujančius renginyje atsako ir juridinės atsakomybės sutartis pasirašo jų tėvai ar globėjai.
4. Trasos:
 6 km. Bėgimas Kauno Ąžuolyno takeliais, kalneliais ir pakalnėmis. Trasos danga –
miško takas – 90 %, asfaltas – 10 %.
 8 km. Pirmoji trasa (apie 6 km) + kliūčių ruožas KTU Studentų miestelyje (apie 2
km). Trasa rekomenduojama fiziškai pajėgiems ir aktyviems žmonėms.
 400 m. trasa neįgaliesiems KTU stadione.
5. Laiko limitas:
 6 km – 1 val. 15 min.
 8 km – 1 val. 15 min.
6. Kategorijos:
6 km trasa
8 km trasa
Neįgalieji
Moterys – M6KM
Moterys – M8KM
400 m.
Vyrai – V6KM
Vyrai – V8KM
Klasifikacija pagal amžiaus grupes:
Vyrai
Moterys
V 15-17
2002-2000 M 15-17 2002-2000
V 18-29

1999-1988

M 18-29

1999-1988

V 30-45

1987-1972

M 30-45
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V 46 ir
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1971 ir
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7. Visi dalyviai registracijos sistemoje gali pažymėti organizaciją, kurią atstovauja, ir siekti
renginio taurės apdovanojimo.

8. Dalyviai, kurie pasirinks 8 km trasą, registracijos sistemoje galės pažymėti komandą, kurią
atstovauja, ir siekti „Stipriausios komandos“ apdovanojimo. Komandą turi sudaryti 5
asmenys.
VI. REGISTRACIJA
1.
2.
3.
4.

6 km ir 8 km trasoms dalyviai registruojami puslapyje sportas.ktu.edu.
Neįgalieji, pateikę paraiškas, registruojami elektroniniu paštu – activated@ktu.lt.
Registracija vyksta iki 2017 m. rugsėjo 10 d. 23:59 val.
Numerių ir laiko fiksavimo davikliai išduodami varžybų dieną KTU stadione nuo 9:00 val. ir
2017 m. rugsėjo 15 d. 15:00-19:00 val. adresu Studentų g. 48-157, Kaunas.
VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui
draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą
neįtraukiami.
2. Vienas dalyvis gali registruotis tik vieną kartą į vieną trasą. Dalyviams užsiregistravusiems
daugiau nei vieną kartą, bus priskiriama vėliau pasirinkta trasa. Trasos pasirinkimo keitimai
gali būti atliekami tik iki registracijos pabaigos el. paštu activated@ktu.lt.
3. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas varžybose yra susijęs su
dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs
sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo
reikalavimų bei organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos
būklės pažymą. Kilus įtarimų dėl netinkamos sveikatos būklės, organizatoriams paprašius,
dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą varžybose ir pasikonsultuoti su gydytoju.
4. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad organizatoriai neatsako ir neatlygins dalyvio sveikatai ar
gyvybei padarytos žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų,
sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių dalyvaujant varžybose, tenka tik dalyviui.
5. Varžybų metu gali būti patiriamas aukšto (didelio) intensyvumo fizinis ir (ar) psichinis krūvis,
todėl rekomenduojame prieš dalyvavimą varžybose pasitikrinti sveikatą specializuotas sporto
medicinos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Asmeniui leidžiama
dalyvauti tik tuo atveju, kai jis arba jo atstovai pagal įstatymą raštu deklaruoja, jog buvo
supažindintas su šia informacija ir prisiima atsakomybę už savo sveikatos būklę, dalyvaujant
tokiose varžybose.
6. Dalyviai, atsiimdami numerius, privalo pasirašyti juridinės atsakomybės sutartį. Už
nepilnamečius atsako asmenys, pateikę paraiškas (tėvai ar globėjai). To neatlikus, dalyviui
neleidžiama startuoti. Susipažinti su sutarties sąlygomis galima iš anksto organizatorių
interneto puslapyje adresu sportas.ktu.edu.
7. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį.
Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
8. Varžybų dalyviams nukrypti nuo trasos be teisėjo leidimo yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę
šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
9. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias
transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas transporto priemones.
Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
10. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda (išskyrus
neįgaliuosius). Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
11. Varžybų dalyviams, pasirinkusiems 8 km trasą, rekomenduojame su savimi turėti sportines
pirštines ir/ar kitą kūno apsaugai skirtą inventorių.

12. 8 km trasoje kliūčių ruože pagalba įveikiant kliūtis galima tik iš trasos dalyvių. Savanoriai ir
trasų prižiūrėtojai pagalbos įveikiant kliūtis suteikti negali.
13. Finišuojančių dalyvių laikas fiksuojamas kertant finišo liniją. Neįveikus trasų per kontrolinį
laiką, dalyvio laikas nefiksuojamas. Finišavus būtina grąžinti laiko fiksavimo daviklį.
14. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per
30 minučių po varžybų pabaigos.
VIII. APDOVANOJIMAI
1. Apdovanojimai:
 6 km trasa. Pirmi trys greičiausiai įveikę trasą vyrai ir moterys bus apdovanojami
medaliais (V ir M 15-17; V ir M 18-29; V ir M 30-45; V ir M 46 ir vyresni).
 8 km trasa. Pirmi trys greičiausiai įveikę trasą vyrai ir moterys bus apdovanojami
medaliais (V ir M 15-17; V ir M 18-29; V ir M 30-45; V ir M 46 ir vyresni).
 Neįgaliųjų bėgimas. Pirmi trys greičiausiai įveikę trasą suaugusieji ir vaikai bus
apdovanojami medaliais.
 Didžiausiai (žmonių skaičiumi) bėgusiai organizacijai atiteks prof. K. Baršausko taurė.
 Stipriausia 5 asmenų komanda, 8 km trasą bendroje sumoje įveikusi greičiausiai, bus
apdovanojama atminimo prizais.
 Visiems dalyviams, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, įteikiami atminimo
medaliai.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Jeigu dalyvis dėl kokios nors priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis
savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams ir informuoja teisėją apie
pasitraukimą iš trasos ir grąžina laiko fiksavimo daviklį. Nebaigusio distanciją dalyvio
rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas
„nebaigė“.
2. Kiekvienas dalyvis registruodamasis varžyboms patvirtina, kad sutinka, kad organizatoriai
visas varžybų metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro
sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, taip pat registruodamasis dalyvis sutinka gauti
naujienlaiškius ir kitą organizatorių platinamą informaciją.
3. Organizatoriai pasilieka teisę diskvalifikuoti dalyvius ar neleisti jiems startuoti.
4. Organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, be išankstinio įspėjimo keisti varžybų nuostatus.
_______________________

KTU Sporto centras
activated@ktu.lt

