Bėgimo
reglamentas
“VILTIES BĖGIMAS - MARATONAS 2018”
Varžybų reglamentas
Nr. 18/02/09/1

1. “VILTIES BĖGIMO” TIKSLAI
Solidarizuotis su sergančiais onkologinėmis ligomis, skatinti sveiką gyvenimo būdą
Klaipėdoje ir už jos ribų bei kviesti geros valios žmones paremti Klaipėdos Šv.
Pranciškaus onkologijos centro veiklą, skirtą onkologinių ligonių ir jų artimųjų vilčiai
nuspalvinti. Paramos dėka šiame centre paslaugos onkologiniams ligoniams ir jų
šeimos nariams teikiamos nemokamai.
2. “VILTIES BĖGIMO” IDĖJOS AUTORIUS, GLOBĖJAI

Idėjos autorius - Brolis Benediktas Sigitas Jurčys. Globėjai - Ministras Pirmininkas
Saulius Skvernelis, vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas, Mažesniųjų Brolių Ordino
Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio Vienuolynas,
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
3. “VILTIES BĖGIMAS- MARATONAS 2018” RENGINIO DATA IR
LAIKAS
2018 m. gegužės 20 d. nuo 9.00 iki 17.00 val.
4. BĖGIMO STARTO VIETOS IR FINIŠAS KLAIPĖDOJE*
1. 42.195 km - Maratono trasa. Startas gegužės - 20 d. 9.00 val. Starto ir
finišo vieta - H.Manto g. 1 (Atgimimo aikštė). Žiedinė trasa, 8 bėgimo ratai.

2. 21.098 km – pusės Maratono trasa. Startas gegužės - 20 d. 9.00 val.
Starto ir finišo vieta - H.Manto g. 1 (Atgimimo aikštė). Žiedinė trasa, 4
bėgimo ratai.
3. 10 km – bioMagnis+bioKalis. Startas gegužės - 20 d. 14.00 val. Starto ir
finišo vieta - H.Manto g. 1 (Atgimimo aikštė). Žiedinė trasa - 2 bėgimo ratai.
4. 5.4 km – jaunatviškos energijos trasa. Startas gegužės - 20 d. 15.00
val. Starto ir finišo vieta - H.Manto g. 1 (Atgimimo aikštė). Žiedinė trasa - 1
bėgimo ratas.
5. 2.9 km – vaikiška ir šeimyniška trasa. Startas gegužės - 20 d. 16.00 val.
Starto ir finišo vieta - H.Manto g. 1 (Atgimimo aikštė). Žiedinė trasa - 1
bėgimo ratas.
6. 0.75 km – senjorų ir žmonių, turinčių negalią trasa bėgimas/ėjimas. Startas
gegužės 20 d. 13.00 val. Starto ir finišo vieta - H.Manto g. 1 (Atgimimo
aikštė). Žiedinė trasa - 1 bėgimo/ėjimo ratas.
7. 0.4 km - mažųjų Vilties bėgimo trasa. Skirta vaikų varžyboms pagal amžiaus
grupes Klaipėdoje. Startai ir finišai vyks gegužės 20 d. nuo 11.00-12.30 val.
Pagal amžiaus grupes. Starto ir finišo vieta – Danės. g. netoli Žvejo paminklo.
* Organizatoriai rekomenduoja pasirinkti nuotolį kiekvienam bėgikui individualiai
įvertinus savo fizinį pasiruošimą bėgti atitinkamą atstumą.
5. BĖGIMO VARŽYBŲ LAIKO APRIBOJIMAI*
1.
2.
3.
4.
5.
6.

42.195 km - 5,5 val. (330 min.)
21.098 km – 3 val. (180 min.)
10 km – 1,5 val. (90 min.)
5 km – 45 min.
2.9 km – 30 min.
0.75 m – 40 min.

*Organizatoriai rekomenduoja atsižvelgti į šiuos apribojamus renkantis nuotolį, nes
“Vilties bėgimo 2018” varžybų dieną, gegužės 20d. 17.00 val. bus fiksuojama bėgimo
varžybų pabaiga, išjungiama bėgikų laiko matavimo įranga, Klaipėdos miesto policija
atidarys miesto gatves transporto judėjimui.

6. BĖGIMO STARTO LAIKAS IR AMŽIAUS GRUPĖS
Yra 2 starto vietos, iš kurių bėgimo dalyviai pradės bėgti skirtingu laiku. Taip pat visi
bėgimo dalyviai skirstomi pagal amžiaus grupes, kad vėliau galima būtų paskelbti
bėgimo laimėtojus pagal amžiaus grupę ir pasirinktą bėgimo nuotolį:

42.195 km. - 9.00 val.
Kviečiami dalyvauti sportininkai bei pasiruošę bėgimo mėgėjai (Jaunesniems nei 18
m. dalyvauti šioje rungtyje neleidžiama):
•
•

suaugę nuo 1983 iki 2000 m.(V18-35, M18-35);
suaugę nuo 1982 m. ir vyresni (V36, M36)

21.098 km. - 9.00 val.
Kviečiami dalyvauti sportininkai bei pasiruošę bėgimo mėgėjai:
•
•
•

suaugę, gimę nuo 1978 iki 1997 m.(V21-40, M21-40)
suaugę, gimę 1977 m. ir vyresni (V41, M41)
jaunimas, gimęs nuo 1998 iki 2002 m. (V16-20, M16-20)

10 km. - 14.00 val. bioMagnis+bioKalis trasa
Kviečiami dalyvauti sportininkai bei pasiruošę bėgimo mėgėjai:
•
•
•

suaugę, gimę nuo 1973 iki 1997 m.(V21-45, M21-45)
suaugę, gimę 1972 m. ir vyresni (V46, M46)
jaunimas, gimę nuo 1998 iki 2002 m.(V16-20, M16-20)

5 km. – 15.00 val.
Kviečiami dalyvauti:
•
•
•
•

suaugę, gimę nuo 1968 iki 2000 m.(V18-50, M18-50)
suaugę, gimę 1967 m. ir vyresni (V51, M51)
jauniai, gimę 2001-2002 m. (V16-17, M16-17)
visi kiti suaugę asmenys, pasiruošę įveikti šį nuotolį.

2.9 km. – 16.00 val.

Kviečiami dalyvauti:
•
•
•

jaunučiai gimę 2003-2004 m. (V14-16, M14-16)
vaikai gimę 2005 metais ir jaunesni (V13, M13)
visi suaugę asmenys, pasiruošę įveikti šį nuotolį.

0.75 km – 13.00 val.
Kviečiami dalyvauti:
•
•

visi asmenys, pasiruošę įveikti šį nuotolį;
neįgalieji, senjorai, šeimos su mažamečiais vaikais.

0.4 km – 11.00-12.30 val.
Kviečiami dalyvauti vaikai ir vaikų tėveliai:
•
•
•

vaikai gimę 2014-2015 metais ir jaunesni (V3-4, M3-4);
vaikai gimę 2012-2013 metais ir jaunesni (V5-6, M5-6);
vaikai gimę 2010-2011 metais ir jaunesni (V7-8, M7-8);

7. BĖGIKŲ APDOVANOJIMAI:
7.1. 42.195 km bėgimo nuotolio dalyviai bus apdovanoti šiais prizais:

Šio nuotolio dalyvio paketą sudaro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nike ir Sportland firminiai bėgimo marškinėliai;
„Vilties bėgimo“ atminimo medalis;
„Vilties bėgimo“ padėkos raštas;
Nike ir Sportland specialus nuolaidų paketas.
Dalyvio numeris su laiko matavimo mikroschema;
Raumenis atpalaiduojantis masažas finiše;
Kas 2,5 km atsigaivinimo punktai su vandeniu ir vaisiais;
Kempinės su vandeniu atsigaivinimui;
Vaisių ir vandens paketas finiše.
Apgyvendinimo paslaugos nuolaida, apsistojant Pranciškonų svečių namuose,
Savanorių g. 4, Klaipėda. Rezervacija: info@viltiesmiestas.lt

Pagal amžiaus grupes, varžybų prizininkai (1-6 vieta) bus apdovanoti

atminimo medaliais ir specialiais rėmėjų prizais moterų ir vyrų kategorijose.
Piniginiais prizais bus apdovanoti bėgikai laimėję prizines vietas bendroje
įskaitoje (t.y. neskirstant pagal amžiaus grupes) moterų ir vyrų kategorijoje:
Varžybų 3 vietos nugalėtojas gaus – 200 eur. čekį;
Varžybų 2 vietos nugalėtojas gaus – 300 eur. čekį;
Varžybų 1 vietos nugalėtojas gaus – 500 eur. čekį;

7.2. 21.098 km bėgimo nuotolio dalyviai bus apdovanoti šiais prizais:

Šio nuotolio dalyvio paketą sudaro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nike firminiai bėgimo marškinėliai (gaus pirmieji 200 užsiregitravusių
dalyvių);
„Vilties bėgimo“ atminimo medalis;
„Vilties bėgimo“ padėkos raštas;
Nike ir Sportland specialus nuolaidų paketas;
Dalyvio numeris su laiko matavimo mikroschema;
Raumenis atpalaiduojantis masažas finiše;
Kas 2,5 km atsigaivinimo punktai su vandeniu ir vaisiais;
Kempinės su vandeniu atsigaivinimui;
Vaisių ir vandens paketas finiše.
Apgyvendinimo paslaugos nuolaida, apsistojant Pranciškonų svečių
namuose, Savanorių g. 4, Klaipėda. Rezervacija: info@viltiesmiestas.lt

Pagal amžiaus grupes, varžybų prizininkai (1-3 vieta) bus apdovanoti
atminimo medaliais moterų ir vyrų kategorijose.
Piniginiais prizais bus apdovanoti bėgikai laimėję prizines vietas bendroje
įskaitoje (t.y. neskirstant pagal amžiaus grupes) moterų ir vyrų kategorijoje:
Varžybų 3 vietos nugalėtojas gaus – 100 eur. čekį;
Varžybų 2 vietos nugalėtojas gaus – 200 eur. čekį;
Varžybų 1 vietos nugalėtojas gaus – 350 eur. čekį;

7.3. 10 km bėgimo nuotolio dalyviai bus apdovanoti šiais prizais:

Šio nuotolio dalyvio paketą sudaro:
•
•
•

„Vilties bėgimo“medalis (gaus pirmieji 650 užsiregistravusių dalyvių)
Nike ir Sportland specialus nuolaidų paketas
„Vilties bėgimo“ padėkos raštas

Pagal amžiaus grupes, varžybų prizininkai (1-3 vietos) bus apdovanoti
atminimo medaliais ir specialiais rėmėjų prizais moterų ir vyrų kategorijoje.
Piniginiais prizais bus apdovanoti bėgikai laimėję prizines vietas bendroje
įskaitoje (t.y. neskirstant pagal amžiaus grupes) moterų ir vyrų kategorijoje:
Varžybų 3 vietos nugalėtojas gaus – 50 eur. čekį;
Varžybų 2 vietos nugalėtojas gaus – 100 eur. čekį;
Varžybų 1 vietos nugalėtojas gaus – 200 eur. čekį;

7.4. 5 km bėgimo nuotolio dalyviai bus apdovanoti šiais prizais:

Šio nuotolio dalyvio paketą sudaro:
•
•
•

„Vilties bėgimo“medalis (gaus pirmieji 300 užsiregistravusių dalyvių)
„Vilties bėgimo“ padėkos raštas
Nike ir Sportland specialų nuolaidų paketą

Pagal amžiaus grupes, varžybų prizininkai (1-3 vietos) bus apdovanoti
atminimo medaliais ir specialiais rėmėjų prizais moterų ir vyrų kategorijoje.

7.5. 2.9 km bėgimo nuotolių dalyviai bus apdovanojami šiais „Vilties bėgimo“
prizais:

Šio nuotolio dalyvio paketą sudaro:
•
•

„Vilties bėgimo“ padėkos raštas
Visi dalyviai gaus Nike ir Sportland specialų nuolaidų paketą

Pagal amžiaus grupes, varžybų prizininkai (1-3 vietos) bus apdovanoti
atminimo medaliais moterų ir vyrų kategorijoje.

7.6. 0.75 km bėgimo nuotolių dalyviai bus apdovanojami šiais „Vilties bėgimo“
prizais:

Šio nuotolio dalyvio paketą sudaro:
•
•

„Vilties bėgimo“ padėkos raštas;
Visi dalyviai gaus Nike ir Sportland specialų nuolaidų paketą.

Bendroje įskaitoje, varžybų prizininkai (1-3 vietos) bus apdovanoti
atminimo medaliais.

7.7. Mokyklos vienos klasės komandos mokiniai bus apdovanojami „Vilties bėgimo“
prizais:

Mokyklos vienos klasės mokinių, dalyvaujančių 2,9 km, 5 km, 10 km distancijose
dalyvio paketą sudaro:
•
•

„Vilties bėgimo“ padėkos raštas (gauna visi dalyvaujantys)
Nike ir Sportland specialus nuolaidų paketas (gauna visi dalyvaujantys)
Specialus prizas – sportiniai bateliai vienai nugalėtojų klasei. Sąlygos:
sportinius batelius pretenduoja gauti klasė atitinkanti šiuos kriterijus:
1. 1-12 klasių mokinių komanda, sudaryta iš vienos klasės mokinių;
2. Komanda, turinti savo pavadinimą, šūkį;
3. Komanda surinkusi Vilties bėgimo dalyvių komandą (komandos
sąrašas pateikiamas iki 2018 m. gegužės 14 d. imtinai el.paštu:
viltiesbegimas@gmail.com ). Komandą gali sudaryti mokinių tėvai,
broliai, seserys, draugai ir t.t.
4. Klasės mokiniai turi bėgti 2,9 km, 5 km, 10 km distancijas.
5. Kiti klasės mokinių komandos nariai gali bėgti šias pasirinktas
0,750 km 2,9 km, 5 km, 10 km, 21.098 km, 42.195 km distancijas.
6. Pateikti motyvuojančią komandos nuotrauką, susijusią su bėgimu iki
2018 m gegužės 20 d. el.paštu: viltiesbegimas@gmail.com
Nuotrauką organizatoriai patalpins į Vilties bėgimas facebook
puslapį, kur bus renkami “Like” paspaudimai iki gegužės 27 d.
7. Mokinių laimėtojų komanda turi atitikti 1-6 punktuose nustatytus
kriterijus. Surinkus vienodą komandos narių skaičių, laimės ta
komanda, kuri surinks daugiausiai “Like” savo komandos nuotraukos
paspaudimų Vilties bėgimo facebook puslapyje.

8. Nugalėtojų komanda bus paskelbta vėliausiai iki birželio 1 d.

7.8. Mažųjų Vilties bėgimo nuotolių dalyviai bus apdovanojami šiais „Vilties bėgimo“
prizais:

Šio nuotolio dalyvio paketą sudaro:
•
•

„Vilties bėgimo“ padėkos raštas;
Visi dalyviai gaus Nike ir Sportland specialų nuolaidų paketą.

7.8. Papildomas nominacijas ir apdovanojimus organizatoriai paskelbs bėgimo dieną.
Numatoma nominuoti: gausiausias komandas, šeimas, neįgaliuosius, vyriausius
dalyvius ir kt.
7.9. Apdovanojimai bus įteikti “Vilties Bėgimo” finišo vietoje – Atgimimo aikštėje,
H.Manto g.31, kur bus įrengta scena.

8. KITOS VARŽYBŲ SĄLYGOS
8.1. Vilties bėgimo varžybose leidžiama dalyvauti visiems norintiems, kurie
užsiregistravo šiame reglamente nustatyta tvarka ir sumokėjo dalyvio registracijos
mokestį.
8.2. Visi varžybų dalyviai patvirtina, kad Vilties bėgime dalyvauja savo noru ir yra
įvertinę visą su dalyvavimu bėgime susijusią riziką (įskaitant sveikatos sutrikimus) bei
įsipareigoja dėl to organizatoriams bėgimo metu ir bėgimui įvykus nereikšti jokių
pretenzijų.
8.3. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą
numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), matomoje vietoje.
8.4. Varžybų metu dalyviams bei juos palaikantiems asmenims draudžiama naudoti
bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ar kitas
ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus
diskvalifikuojami.
8.5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda.
Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

8.6. Renginio metu dalyviai gali trasoje bėgti su gyvūnais tik 5 km, 2.9 km, 0.75 km
trasose, tačiau turi pilnai atsakyti už kitų dalyvių saugumą ir nemaišyti kitiems
dalyviams. Kitose trasose, t.y., 42.195 km, 21.098 km, 10 km bėgti su gyvūnais
neleidžiama.
8.7. Visų "Vilties bėgimo-2018" distancijų startas duodamas ir bėgimo laiko
matavimas pradedamas skaičiuoti nuo teisėjo šūvio arba kitos teisėjo pasirinktos
starto komandos.
8.8. Kiekvienas 5 km, 2.9 km, 10 km, 21.098 km ir 42.195 km distancijų bėgimo
dalyvis turi startuoti nuo savo distancijos starto linijos ir finišuodamas užlipti ant
kontrolinės laiko juostos, kad būtų užfiksuotas jo laikas. Dalyvių, kurie neužlips
finišuojant ant kontrolinės laiko juostos ir neturės numerio ant marškinėlių priekio
matomoje vietoje, rezultatai nebus fiksuojami ir įtrauti į bėgimo rezultatų protokolą.
8.9. Kiekvienas 0,4 km, 0.75 km distancijų bėgimo dalyvis turi startuoti nuo savo
distancijos starto linijos ir finišuodamas kirsti finišo arką. Tai pat turi būti išsaugojęs
savo bėgimo numerį ant marškinėlių priekio matomoje vietoje.
8.10. Finišavę dalyviai turi palikti starto/finišo zoną per specialiai numatytus
išėjimus. Finišavus griežtai draudžiama vaikščioti per kontrolinę laiko juostą, nes bus
anuliuoti rezultatai.
8.11. Bėgimo trasoje ir finiše bus įrengti atsigaivinimo punktai, kuriuose varžybų
dalyviams bus dalinamas vanduo.
8.12. 42. 195 km, 21.098 km, 10 km, 5 km, 2.9 km ir 0.75 km starto pasiruošimo
taškuose ir finiše bus pastatyti bio tualetai bei praustuvės, skirtos dalyviams.
8.13. Organizatoriai pasilieka teisę keisti ir pildyti "Vilties bėgimo-2018"
reglamentą be papildomo dalyvių įspėjimo.

9. DALYVIŲ REGISTRACIJOS TVARKA
9.1 REGISTRACIJOS VIETOS IR DATOS
9.1.1. Iki gegužės 19 d. 19.00 val. dalyvių registracija internetinėje
svetainėje: viltiesbegimas.lt. užpildžius elektroninę registracijos anketą ir per
elektroninę bankininkystę atlikus paramos mokėjimą (į el. bankininkystę bus
nukreipiama automatiškai užpildžius elektroninę registracijos anketą).
9.1.2. Gegužės 17-19 d., Klaipėdos Atgimimo aikštėje, H.Manto g./Naujojo sodo
g., vyks išankstinė dalyvių registracija vietoje bei jau užsiregistravusių dalyvių paketo

atsiėmimas. Registracijos/paramos mokestis bus priimamas grynais pinigais (banko
kortele atsiskaitymas nebus priimamas). Registracijos atidarymo ir uždarymo laikai:
•
•

Gegužės 17-18 d. dalyvio paketo atsiėmimas ir registracija vyks nuo 16 val. iki
19 val.;
Gegužės 19 d. nuo 9 val. iki 19 val.;

9.1.3. 10 km/ 5 km/ 2.9 km distancijų dalyviams, atlikusiems išankstinę registraciją,
starto dieną (t.y. gegužės 20 d.) numeriai ir dalyvio paketai nebus išduodami
(išskyrus dalyviams iš kitų miestų ir dalyviams kurie iš anksto informuos apie tai
organizatorius - viltiesbegimas@gmail.com ). Šių trasų dalyviai savo paketą
turi atsiimti iš anksto, kaip nustatyta 9.1.2 punkte.
9.1.4. Gegužės 20 d., "Vilties bėgimo 2018" distancijų starto vietose vyks naujų
dalyvių registracija vietoje ir dalyvių paketo atsiėmimas. Registracijos/paramos
mokestis bus priimamas grynais pinigais (banko kortele atsiskaitymas
nebus priimamas). Registracijos atidarymo ir uždarymo laikai:
•

•
•
•
•

42.195 km ir 21.098 km - vyks tik dalyvių paketo atsiėmimas, registracija
vietoje į šias bėgimo distancijas nevyks. Atgimimo aikštėje,
nuo 8.00 iki 8.45 val.
10 km - H. Manto g. 1, Atgimimo aikštėje, nuo 12.45 iki 13.45 val.
5,4 km - H. Manto g. 1, Atgimimo aikštėje, nuo 13.45 iki 14.45 val.
2,9 km - H. Manto g. 1, Atgimimo aikštėje, nuo 14.45 iki 15.45 val.
750 m - H. Manto g. 1, Atgimimo aikštėje, nuo 11.45 iki 12.45 val.

9.2 DALYVIŲ REGISTRACIJOS SĄLYGOS
9.2.1. Registruotis galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui
neleidžiama.
9.2.2. Dalyvių amžius nėra ribojamas.
9.2.3. Asmenys iki 16 metų (imtinai) užsiregistruodami patvirtina, kad yra gautas jų
tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas dėl jų dalyvavimo renginyje ir/arba viso
renginio metu jie bus prižiūrimi tėvų, globėjų arba trenerio, kurie prisiima visišką
atsakomybę už jų sveikatą ir saugumą.
9.2.4. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti bėgimo nuotolį į trumpesnį, jis turi
sumokėti distancijos keitimo mokestį – 5 EUR. Norint keisti rungtį į ilgesnę - reikia
sumokėti startinio registracijos mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį

registracijos startinį mokestį ir distancijos keitimo 5 EUR mokestį. Distancijos
keitimas galimas iki 2018 gegužės 18 d. 24 val.
9.2.5. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti dalyvio informaciją registracijos sąraše,
jis turi sumokėti duomenų keitimo mokestį – 5 EUR.
9.2.6. Dalyvis, atsiimdamas starto paketą privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą. Norint paimti kito dalyvio starto paketą būtina pateikti jo
asmens dokumento kopiją.
9.2.7. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas renginyje
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 renginyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.
9.2.8. Dalyvis sutinka ir registruodamaisis automatiškai 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 renginyje tenka tik dalyviui.
9.2.9. Dalyvių startinis registracijos mokestis yra negrąžinamas.
9.2.10. Kiekvienas užsiregistravęs bėgimo dalyvis savaime sutinka, kad renginio
organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali
laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

9.3 PARAMOS ĮNAŠAS REGISTRUOJANTIS
9.3.1. Registruojantis iki 2018.05.19 (imtinai) 19 val.:

Bėgimo nuotolis

Paramos įnašas (Eurais)

42,195 km

25

21,098 km

20

10 km

10

5 km

5

2,9 km suaugę nuo 19 m.

5

2,9 km vaikai iki 18 m.

3

0,75 km

3

Mažųjų Vilties bėgimas

1

9.3.2. Registruojantis 2018.05.20 (15 min. iki starto registracija bus uždaroma):

Bėgimo nuotolis

Paramos įnašas (Eurais)

42,195 km

NEREGISTRUOJAMA

21,098 km

NEREGISTRUOJAMA

10 km

15

5 km

7

2,9 km suaugę nuo 19 m.

5

2,9 km vaikai iki 18 m.

3

0,75 km

3

Mažųjų Vilties bėgimas

1

9.3.3. Paramos įnašas už aksesuarus su “Vilties bėgimo” simbolika:

Aksesuaras

Paramos įnašas (Eurais)

Vilties bėgimo marškinėlai

3

Mažųjų Vilties bėgimo
marškinėliai

3

Vilties bėgimo marškinėlai
komandoms nuo 10 žmonių

2

9.3.4. Jei registruojantis dalyvis pageidauja paramai skirti didesnę pinigų sumą,
galite mokėti didesnį registracijos mokestį, individualiai nusistatant jo dydį.

Surinktos paramos lėšos bus skiriamos Šv.Pranciškaus onkologijos centro veiklai
vykdyti. Paramos dėka šiame centre psichologinės, dvasinės ir socialinės paslaugos
onkologiniams ligoniams ir jų šeimos nariams yra teikiamos nemokamai.

9.4 UŽSIREGISTRAVUSIO DALYVIO PAKETO ATSIĖMIMO TVARKA
9.4.1. Dalyviai užsiregistravę iki gegužės 19 d. dalyvio paketą gali atsiimti Klaipėdos
Atgimimo aikštėje, H.Manto g./Naujojo sodo g.:
•
•

Gegužės 17-18 d. atsiėmimas vyks nuo 16 val. iki 19 val.;
Gegužės 19 d. atsiėmimas vyks nuo 9 val. iki 19 val.;

9.4.2. 10 km, 5,4 km, 2,9 km, 0,75 km distancijų dalyvių registracija ir dalyvio paketo
atsiėmimas starto dieną vyks 1 val. iki atitinkamos distancijos starto pradžios.
9.4.3. 10 km, 5,4 km, 2,9 km, 0,75 km distancijų
dalyviams, atlikusiems išankstinę registraciją, starto dieną (t.y. gegužės 20 d.)
numeriai ir dalyvio paketai nebus išduodami (išskyrus dalyviams iš kitų miestų ir
dalyviams kurie iš anksto informuos apie tai organizatorius viltiesbegimas@gmail.com ). Dalyviai savo paketą turi atsiimti iš anksto, t.y.,
gegužės 17-19 d.
9.4.4. 42.195 km ir 21.098 km distancijų dalyvių starto
vietoje registracija nevyks. Dalyvio paketas vietoje bus išduodamas tik iš anksto
užsiregistravusiems dalyviams. Išdavimas vyks 1 val. iki starto.

Kviečiame laikytis taisyklės: bėgimo nuotolius įveikti su atitinkamos
spalvos marškinėliais!
42,195 km ir 21,098 km
10 km - Raudona
5,4 km - Mėlyna
2,9 km ir 750 m - Balta

9.6 “VILTIES BĖGIMO“ ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI:

Organizatoriai: Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas ir Klaipėdos miesto
savivaldybės administracija, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija,
Šv.Pranciškaus onkologijos centras.
Vykdytojai: Klaipėdos lengvosios atletikos sporto mokykla, Klaipėdos miesto Kūno
kultūros ir rekreacijos centras, Klaipėdos miesto bėgikų klubas „Maratonas“,
Šv.Pranciškaus onkologijos centro savanoriai.

	
  

