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BEGIMO ,,SMUIKELIO RITMTJ 2022"

NUOSTATAI

I. TIKSLAS
1. Ugdyti i5tvermg ir skiepyti pilieting pagarbq Lietuvos valstybei.
2. Populiarinti aktyvaus laisvalaikio leidimo formas.
3. Populiarinti begimo sport4 vaikq, moksleiviq, jaunimo ir suaugusiqjq tarpe.

4. ISaiSkinti geriausius sportininkus.

II. LAIKAS IR VIETA
1. Begimas ivyks 2022 m. birZelio 11 d. (Se5tadieni) Akmenes gamtos ir kultfiros parke,

adreso koordinates:56.242918,22.724798 (Kadagiq k., Akmends sen., Akmene).
2. YarLybqpradZia 12.50 val.
3. Distancijos: 200 m, =1500 m,=2900 m, =9200 m.

III. REGISTRACIJA
1. I5ankstine registracija i begim4 ,,Smuikelio ritmu 2022" vyksta:

https:lldbsportas.ltlltlvarzll\22\ST , registracija vyks iki birZelio 7 d. 15.00 val.
2.Dalyviairegistruodamiesi begimui privalo teisingai pasirinkti distancijq, teisingai nurodyti savo

vard4 ir pavardg (lietuvi5kos raides), gimimo datq, istaig4, klub4 ar miest4, kuriam atstovauja.

3. Komandos, klubai ir kt. organizacijos gali registruotis pateikdami bendr4 parai5k4 el. pa5tu

info@akmenesc.lt
4. Begimo dien4 registracija ir laiko matavimo davikliq i5davimas bus vykdomas Akmenes

gamtos ir kulturos parke nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
5. Numeris ir laiko matavimo fiksatorius lieka atminimui.
6. Registracija nemokama.

IV. DALYVIAI. AMZIAUS GRUPES
l.Yarlybose gali dalyvauti visi norintys ir uZsiregistravq asmenys.

2. ULpildydami registracijos form4 dalyviai prisiima visE su dalyvavimu varZybose susijusi4

rizikq, bei isipareigoja del to nereik5ti renginio organizatoriams jokiq pretenzijq.

3.Ui, nepilnamediq moksleiviq sveikat4, elgesi ir kitas pasekmes atsako mokytojai, tevai ar kiti

igalioti lydeti asmenys.
4. Dalyviai neprie5tarauja, kad rezultatai bus skelbiami vie5ai.

5. Dalyviai neprie5tarauja, kad visa foto arba video medliaga gali bfrti panaudota renginio

rinkodaros tikslais.
6. Dalyviai privalo tureti gydytojo leidimus arba parai5kas su gydltojo viza.



200 m. "Va rmo amzraus
Mergaites Berniukai
200M6 (mergaites) -2015 m. g. ir jaunesnes. 200V6 (berniukai) *2015 m.g.ir iaunesni.
200M8 (mergaites) -2013 *2014 m. sim. 200V8 (berniukai) -2013-2014 m. gim.
200M10 (mergaites) -2011-2012 m. sim. 200V10 (berniukai) -2011-2012 m. sim.

1500 m. "Gali

= 2900 m. bdgimas "Pu5yno paiintis"

m. veikti visi
1500 Ml2 (mergaites) -2007-2010 m.sim. 1500 Vl2 (berniukai) -2001-2010 rn. girn.
I 500 M 16 (merginos) - 2003-2006 m.eim. I 500 V l6 (vaikina ) -2003-2006 m. eim.
1500 M20 (merginos) -2002m. sim. irvyresnds 1500 V20 (vaikina ) -2002 m. sim. ir vyresni

Moterys (1983m. gim. ir iaunesnds) Vyrai(1983 m. gim r launesni)
Moterys (1982 m. gim. ir vyresn6s) Yvrai (1982 m. gim r vyresni)

= 9200 km. b6gimas "Aktyviai sportuojantiems" (=4590 m x 2 ratai)

Moterys (1983 m. eim. r iaunesnes) Vyra (1983rn. gim. ir iaunesni)
Moterys (1982 m. gim. r vyresnd:s) Vyra 1982 rn. gim. ir vyresni)

7. Nuostatai skelbiami Akrnends rajono sporto centro internetineje svetaineje adresu : www.akmenesc.lt

V. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS.
1. Begim4 organizuoja ir vykdo Akmenes rajono sporto centras.

VI. APDOVANOJIMAS
l. Kiekvienos amZiaus grupes nugaletojai apdovanojami medaliais ir prizais, prizininkai -

medaliais.
2. Bus apdovanojami jauniausias ir vyriausias dalyviai, gausiausia komanda.
3. Kiekvienas dalyvis bus apdovanotas atminimo medaliu.

VII. TAISYKLIU KEITIMAS
1. Organizatoriai pasilieka teisg tikslinti ar keisti nuostatus.
Organizatoriai:
Del iSsamesnds informacijos kreiptis i Mantas Madius (Akmenes rajono sporto centro direktorius)

mob. 860488698, Viktorija Guginyte (L.e.p.Akmenes rajono sporto centro direktoriaus pavaduotoja
ugdymui) 8 625 49225 el. p. info@akmenesc.lt

VarZybq vyr, teisejas - Steponas Rinkrlnas (Akmenes rajono sporto centro lengvosios atletikos
vyr. mokytojas).

Apdovanojimo ceremonija vykdoma Akmenes gamtos ir kultlros parko estradoje.
Rezultatai po finiSo bus skelbiami: l'ttps:lldbsportas.ltlltlvarzl2\22\S7 .

Preliminarus varZybq tvarkaraStis:
12.50 val. Renginio atidarymas;
13.00 val. 200 m startas;
13.20 val. 1500 m startas;
13.40 val. 2900 m startas;
14.00 val.9200 m staftas;
15.00 val. Apdovano.jimai.


