
  SPORTINIO ĖJIMO VARŽYBŲ „PRIENAI 2020“ 

LIETUVOS EKSĖJIKŲ KLUBO TAURĖS FINALINIO ETAPO 

NUOSTATAI 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI – populiarinti lengvosios atletikos rungtį – sportinį ėjimą, 

išsiaiškinti geriausius vaikų, jaunučių, jaunių amžiaus grupių ėjikus. Kelti jaunųjų sportininkų 

meistriškumą.  

 

VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI –  Lietuvos lengvosios atletikos federacija. 

 

VARŽYBŲ VYKDYTOJAI – Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras, 

Lietuvos Eksėjikų klubas. 

 

            VIETA IR LAIKAS 

Varžybos vykdomas 2020 m. rugsėjo  25 d. (penktadienį)  Prienų kūno kultūros ir sporto centro 

stadione (prie Prienų sporto arenos, Pramonės g. 20). Varžybų pradžia 14.00 val. 

Sekretoriatas  varžybų vietoje dirbs  nuo 12.30 val. iki 13.30 val.   

  

VARŽYBŲ DALYVIAI 

Varžybose kviečiami dalyvauti visi Lietuvos Respublikos miestų, rajonų, sporto mokyklų ir 

centrų, sporto klubų sportininkai gimę: 

2009 m. g. ir jaunesni (vaikai), 

2007 – 2008 m. g. (vaikai), 

2005 – 2006 m. g. ( jaunučiai), 

2003 – 2004 m. g. (jauniai). 

 

  PROGRAMA 

14.00 val.                Varžybų atidarymas 

14.20 val.                500 m sportinis ėjimas (2009 m. g. ir jaunesnėms mergaitėms), 

14.30 val.                500 m sportinis ėjimas (2009 m. g. ir jaunesniems berniukams), 

14.40 val.                1000 m sportinis ėjimas (2007 – 2008  m. g. mergaitėms), 

14.50 val.                1000 m sportinis ėjimas (2007 – 2008  m. g. ir berniukams), 

15.00 val.                2000 m sportinis ėjimas (2005 – 2006 m. g. jaunutėms ir jaunučiams), 

15.20 val.                3000 m sportinis ėjimas (2003 – 2004 m. g. jaunėms ir jauniams), 

16.10 val.                Sportinio ėjimo varžybų „Prienai 2020“ nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas. 

16.20 val.                Eksėjikų klubo taurės 2020 m. bendros įskaitos nugalėtojų apdovanojimas. 

  

 APDOVANOJIMAS 

Sportinio ėjimo varžybų „Prienai 2020“ atskirų amžiaus grupių prizininkai 1–3 vietų  

apdovanojami medaliais, nugalėtojai taurėmis.  

Eksėjikų klubo taurės galutinės įskaitos 1–6 vietų apdovanojami taurėmis, 1–3 vietų prizininkai 

bendrojoje įskaitoje – skatinamaisiais prizais.  

  

 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.lengvoji.lt puslapyje. Komandos vadovai, 

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

skelbti. Dalyviai registruojantis sutinka būti filmuojami, fotografuojami, o medžiaga gali būti naudojama 

varžybų viešinimui ir sporto šakos populiarinimui.  

 

REGISTRACIJA 

 

Paraiškas pateikti iki 2020 m. rugsėjo 23 d., 17.00 val., el. paštu  

drasutisbarkauskas@gmail.com. 
 

 

http://www.lengvoji.lt/

