
MIDI Asseco Bėgimas 2015 

Varžybų nuostatai ir taisyklės  

I. ORGANIZATORIAI 

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Matematikos ir informatikos fakultete (VU SA MIF). 

 

II. VARŽYBŲ VIETA IR STARTO LAIKAS 

1. Renginio data ir laikas:  2015 m. balandžio 19 d., registracija 10.00 val., startas 11.30 val. 

2. Renginio startas Vingio parke šalia estrados. 

 

III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Suvienyti esamus ir buvusius VU MIF matematikus ir informatikus bei ugdyti bendruomeniškumo jausmą. 

2. Populiarinti bėgimą, lengvąją atletiką, sveiką gyvenseną tarp  esamų ir buvusių VU MIF studentų, svečių. 

3. Išaiškinti pajėgiausius bėgikus tarp esamų ir buvusių VU MIF studentų, dėstytojų, administracijos. 

 

IV. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS 

1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius, nustatyti renginio rungčių nugalėtojus ir 

prizininkus. 

2. Paruošti bėgimo trasą. 

 

V. DALYVIAI 

1.  Renginyje gali dalyvauti visi norintys, esami ir buvę VU studentai, dėstytojai, miestiečiai bei svečiai,    

užpildę registracijos formą. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą 

su dalyvavimu renginyje susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja 

dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens 

dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai arba globėjai. 

2.  Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu  

padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti renginio viešinimo 

tikslais. 

 

VI. 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 renginio protokolą neįtraukiami. 

2. Bėgime gali dalyvauti vyrai ir moterys tik nuo 18 metų amžiaus. 

3. Bėgimo estafetėje 4x200m gali dalyvauti: 

- mišrios komandos po 4 asmenis (2 vyrai, 2 moterys) tik nuo 18 metų amžiaus; 

- pavieniai asmenys, tik nuo 18 metų amžiaus, kurie sutinka, kad, organizatoriai sudarytų 

atsitiktines komandas, dėl kurių sudėties pretenzijų reikšti negalės. 

4. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti 

ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.  

5. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, 

pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų 

punktą, bus diskvalifikuojami, o rezultatai į renginio protokolą neįtraukiami. 

6. Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus. 



7. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, 

pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami. 

 

VII. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS 

1. Išankstinė dalyvių registracija vyksta tik interneto svetainėje midi.lt/2015/ 

2. Balandžio 19 d. (varžybų dieną) nuo 10.00 iki 11.00 val. galima registruotis ir pasiimti dalyvio starto 

paketą. Dalyvio starto paketą sudaro: 

- Specialūs renginio MIDI bėgimo marškinėliai. Tik pirmiems 100 dalyvių; 

- Dalyvio numeris su laiko kortele ir 4 adatėlės, skirtos prisegimui. 

3. Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą, įtraukiamas į starto protokolą. 

4. Registracijos mokesčio nėra. 

 

VIII. APDOVANOJIMAI 

1. Asmeninėje įskaitoje πkm vyrai ir moterys nebus apdovanojami. 

2. Asmeninėje įskaitoje 6km ir 9km trasose 1 – 3 pirmąsias vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami 

diplomais bei medaliais. 

3. Komandinėje įskaitoje, 4x200m estafetėje 1 – 3 pirmąsias vietas užėmusios komandos apdovanojamos 

diplomais bei medaliais. 

 

IX. VARŽYBŲ TRASA, NUOTOLIAI 

1.Vingio parko takai ir takeliai. Trasa nužymėta skiriamąja žyma. Trasos ilgis 3 km. 

2.Renginio metu bus galima varžytis įvairiose rungtyse: 

- 6km distancija. Dalyvauti leidžiama vaikinams ir merginoms tik nuo 18 metų amžiaus; 

- 9km distancija. Dalyvauti  leidžiama vaikinams ir merginoms tik nuo 18 metų amžiaus; 

- estafetė 4 po 200 m. Dalyvauti leidžiama 4 asmenų komandai: 2 vyrai, 2 moterys tik nuo 18 

metų amžiaus. 

3.Renginio metu bus nesivaržoma šioje rungtyje: 

- πkm distancija. 


