Tvirtiname:
Lietuvos keliautojų sąjungos
prezidentas Algimantas Jucevičius

Vilniaus rajono sandraugos „Startas“
pirmininkas Juzef Šuškevič

Lietuvos slidinėjimo mėgėjų maratono „Snaigė 2011“
nuostatai
I. Tikslai ir uždaviniai
1. Populiarinti slidinėjimo sportą – efektyvią gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo priemonę ir
puikią žiemos laisvalaikio praleidimo formą.
2. Populiarinti masinius slidinėjimo renginius, pakviesti „Snaigės“ žygių dalyvius parungtyniauti.
II. Vieta ir laikas
Slidinėjimo maratonas vyks 2011 m. vasario 26 d. Vilniaus rajone, Mickūnų apylinkėse. Vykti
plentu Vilnius – Polockas (per N.Vilnią) 17 km iki Mickūnų ir toliau pagal nuorodas 4 km (posūkis
į kairę prieš tiltą per Vilnios upę). Priemiestiniu traukiniu iš Vilniaus išvykti 8.22 val. ir nuo
Mickūnų stoties keliauti iki starto vietos 2,5 km žymėtu keliu.
Varžybų pradžia 11.30 val., distancija – 36 km CL ( 2 ratai po 18 km).
III. Organizavimas
Slidinėjimo maratoną organizuoja – Lietuvos keliautojų sąjunga ir Vilniaus rajono sporto,
rekreacijos ir turizmo renginių sandrauga „Startas“.
IV. Dalyviai
Maratone gali dalyvauti slidininkai, pasirengę įveikti ilgus nuotolius, pasitikrinę sveikatą ir
apsidraudę. Už dalyvių sveikatos būklę organizatoriai neatsako.
Slidininkai rungtyniauja grupėse:
I grupė: jauniai, berniukai ir mergaitės 16 – 18 metų (1993 - 1995 m.g.)
II grupė: moterys ir vyrai 19 – 34 metų (1977 – 1992 m.g.)
III grupė: moterys ir vyrai 35 – 49 metų (1962 – 1976 m.g.)
IV grupė: moterys ir vyrai 50 – 59 metų (1961 – 1952 m.g.)
V grupė: moterys ir vyrai 60 metų ir vyresni vyrai (1951 m.g.)
IV. Programa
Maratono distancija įveikiama klasikiniu stiliumi: vyrai – 36 km (du ratai po 18 km), moterys,
jauniai ir veteranai ( 60 m. ir vyresni – 18 km).
Dalyvių registracija varžybų vietoje, numerių išdavimas pateikus gydytojo leidimą 9.30 val. - 11.00
val. Startas – 11.30 val. „Snaigės“ žygio dalyviai startuoja po maratono dalyvių apie 13.00 val.
(maratonininkams įveikus pirmąjį ratą). Apdovanojimai ir varžybų uždarymas 15.00 – 15.30 val.
V. Apdovanojimas
Dalyviai, savo grupėse iškovoję I vietas, apdovanojami medaliais, diplomais ir prizais. Užėmę II –
III vietas, apdovanojami diplomais ir medaliais .Visą distanciją įveikę maratono dalyviai
apdovanojami gairelėmis, „Snaigės“ žygio dalyviai – lipdukais.
VI.Dalyvių registracija
Dalyviai registruojami Vilniaus rajono sandraugoje „Startas“ elektroniniu paštu
jsz.organizator@gmail.com. Registruojantis nurodoma:vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji
vieta ir iki vasario 24 d. 17 val. pervedamas dalyvavimo mokestis – 20 litų (jauniams bei
veteranams 10 litų). Lėšos pervedamos į Vilniaus rajono sporto, rekreacijos ir turizmo
renginių sandraugos „Startas“ sąskaitą LT 967044 060001488484 AB Vilniaus banko Vilniaus
filiale, b.k. 70440. Registruojantis po vasario 24 d. ir starto vietoje dalyvavimo mokestis didinamas:
30 litų suaugusiems, jauniams ir veteranams – 15 litų.
“Snaigės” žygio dalyviams, norintiems įveikti 18 km maršrutą, nefiksuojant laiko,
dalyvavimas nemokamas.
Informacija: www.snaige.info tel. 85 2335930; 8687 94513; 8615 48153

