II-asis TRAIL bėgimas PAGONIJA 2018
NUOSTATAI
Varžybų tikslai. Populiarinti bėgimo sportą, skatinti įvairaus amžiaus žmones laisvalaikį praleisti gamtoje,
skatinti daugiau laiko praleisti gamtoje.
Varžybų vykdytojai. Varžybas organizuoja EXPEDICIJA.LT, vykdo VšĮ „Corona laurea“.
Varžybų vyr. teisėjas Skirmantas Paukštys, sekretorius Algimantas Dambrauskas
Vieta ir laikas. Varžybos vyks 2018 m. balandžio 22 d. Jadagoniuose, Kauno raj., prie Pagonijos uolos.
Startas bendras visoms grupėms 13:00 val. Registracija vietoje ir numerių išdavimas nuo 11:30 val.
Dalyviai. Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai, mėgėjai ir profesionalai, moterys ir
vyrai. Klasifikacija pagal grupes:
VA. Visi vyrai, bėgantys ilgiausią trasą.
VB. Visi vyrai, bėgantys trumpesnę trasą.
MA. Visos moterys.
V40. Vyrai, 1977 g.m. ir vyresni.
M40 Moterys, 1977 g.m. ir vyresnės.
Trasos. Varžybose bus 1 ratas 6 km ilgio su 200 m vertikalaus sukilimo. VA grupė bėga 2 ratus. Visos kitos
grupės bėga 1 ratą. Trasos drieksis per Jadagonių ir Šėtijų piliakalnius, raižytą Upio ir Liekės reljefą, stačius
skardžius ir šlaitus, vietomis iki 70% statumo, upių pakrantėmis, šimtamečių medžių paunksmėse. Bėgsite
vingiuojančiais miško takais, žvėrių takeliais ir visiškais offroad‘ais įveikiant upę per ją nuvirtusiais rastais!
Nugalėtojo nustatymas. Visų grupių dalyvių finišas fiksuojamas kertant finišo liniją. Laimi greičiausiai
trasą savo grupėje įveikęs dalyvis. Lenktynių išankstiniai rezultatai skelbiami finišo vietoje.
Nugalėtojų apdovanojimas. Kiekvienoje grupėje apdovanojamos 3 vietos medaliais ir prizais. Prizai
įteikiami tik asmeniškai dalyvaujant prizininkui.
Registracija. Dalyvių išankstinė registracija vykdoma internetu https://dbsportas.lt/lt/varz/2018042
puslapyje iki balandžio 20 d. (penktadienio) 23:59 val. Registracija galioja tik sumokėjus starto mokestį
pavedimu į VšĮ „Corona laurea“, (į/k 135841124) sąskaitą Nr. LT52 7044 0600 0298 0651, nurodant dalyvio
vardą, pavardę, distanciją. Registracija galima ir varžybų dieną, vietoje sumokant grynaisiais.
Starto mokestis – Mokant iš anksto pavedimu
Registracija iki:
2018-04-06 23:59 val.
2018-04-13 23:59 val.
2018-04-20 23:59 val.
6€
8€
10 €

2018-04-21-22 d.
15 €

Saugumo užtikrinimas.
Dalyviai, sumokėję starto mokestį, patvirtina, kad prisiima pilną atsakomybę dėl galimų sveikatos sutrikimų
tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimų varžybose.
Baigiamosios nuostatos
Jeigu dalyvis dėl kokios nors priežasties nebegali baigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš
trasos netrukdydamas kitiems dalyviams ir informuoja teisėją apie pasitraukimą iš trasos bei grąžina laiko
fiksavimo daviklį. Nebaigusių distanciją dalyvių rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio
pavardės daromas įrašas „nebaigė“.
Varžybų tvarkaraštis, starto protokolai ir rezultatai bus paskelbti puslapyje:
https://dbsportas.lt/lt/varz/2018042 ir www.facebook.com/PAGONIJA, www.eXpedicija.lt.
Informacija: Tel. +370-604-07977, +370-615-73393 El.pašt. info@expedicija.lt

