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„SPORTUOK KARTU SU LSU“ 

LSU sportiškiausios grupės rinkimų renginys 

ATVIRŲJŲ LSU RUDENS KROSO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI 

 Varžybų tikslas:  

1. Populiarinti bėgimą, kaip sveikatinimo priemonę, įtraukiant studentus, moksleivius, bėgimo 

mėgėjus. 

2. Kelti sportinį meistriškumą tarp sportuojančiųjų. 

3. Plėsti studentų ir moksleivių tarpusavio bendradarbiavimą ir mokymo įstaigų 

bendradarbiavimą su LSU. 

 

Laikas ir vieta: 
2018 m. rugsėjo 25 d. (antradienis) nuo 9.30 iki 16.00 val. Ąžuolyno parke. 

Startas ir finišas prie paminklo S. Dariui ir S. Girėnui. 

 

Varžybų vykdymas: 
Varžybas vykdo Lietuvos sporto universiteto Sporto laisvalaikio centras ir Lietuvos studentų 

sporto asociacija. 

Užsiregistruotą nuotolį galima įveikti nuo 9:30 iki 16:00 val. 

 

Nugalėtojas skelbiamas sekančią dieną FB grupėje LSU sporto ir laisvalaikio centras: 

https://www.facebook.com/groups/670308852986520/ 

 

Varžybos asmeninės. 

 

Varžybų dalyviai:  
Lietuvos Sporto Universiteto ir kitų universitetų, kolegijų studentai, mokyklų moksleiviai ir visi 

bėgimo mėgėjai. Varžybų dalyviai privalo turėti gydytojo leidimą dalyvauti sporto renginyje.  

  

Amžiaus grupės: 

Mergaitės ir berniukai gim. 2009 m. ir jaunesni – 0,5 km.  

Mergaitės ir berniukai gim. 2007 – 2008 m.– 0,5 km.  

Mergaitės ir berniukai gim. 2005 - 2006 m. – 0,5 km. 

Mergaitės ir berniukai gim. 2003 - 2004 m. – 1 km. 

Mergaitės ir berniukai gim. 2001–2002 m. – 1 km. 

Moterims gim. 2000 ir vyresnės – 1 km. 

Vyrams gim. 2000 ir vyresniems – 2 km. 

Sveikatinamasis bėgimas visiems bėgimo mėgėjams – 0,5 km. (nekonkursinis bėgimas) 

  

 Dalyvių registracija:  

Išankstinės registracija iki rugsėjo 24 d. 15 val. www.tinyurl.com/LSUkrosas 

Varžybų dieną dalyviai registruojami starto vietoje – prie paminklo S.Dariui ir S.Girėnui 

(Sporto g.) nuo 9:30 iki 15.45 val. 

  

Apdovanojimas:  

200 pirmųjų, atvykusiųjų į renginį gauna renginio marškinėlius.  

https://www.facebook.com/groups/670308852986520/
http://www.tinyurl.com/LSUkrosas
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 Amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais ir atminimo dovanomis. 

Apdovanojimai vyks rugsėjo 27d (ketvirtadienį) 12:15 val. prie paminklo S.Dariui ir S.Girėnui 

(Sporto g. 6 ) 

 

Renginį finansuoja:  Švietimo ir mokslo ministerija. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie 

Lietuvos Respublikos vyriausybės, per Kūno kultūros ir Sporto Rėmimo fondo programą. 

 

Taškų skaičiavimas „LSU sportiškiausios grupės rinkimuose“: 

Už dalyvavimą: 5 tšk. x dalyvių sk./grupės narių sk.  

Už pagalbą organizuojant renginį: 10 tšk. x dalyvių sk./grupės narių sk.  

Už prizines vietas: 1 vt. – 3 taškai; 2 vt. – 2 taškai; 3 vt. – 1 taškai 
 


