
2021 M. LIETUVOS BĖGIMO SU TRIRAČIAIS ČEMPIONATO

NUOSTATAI

I. SKYRIUS TIKSLAS

1. Didinti negalią turinčių žmonių fizinį aktyvumą, populiarinti naują neįgaliųjų sporto šaką –
bėgimą su triračiais (Frame Running) Lietuvoje.

2. Išsiaiškinti stipriausius šios srities sportininkus.

II. SKYRIUS VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS
1. Čempionatą vykdo Lietuvos triračių sporto asociacija. Partneris - Klaipėdos miesto lengvosios

atletikos mokykla.
2. Varžybų vyr. teisėja Aušra Kriškoviecienė, tel. +370 686 82227.

III. SKYRIUS VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS
1. Čempionatas vykdomas 2021-08-07 (šeštadienį ) Klaipėdos miesto centriniame stadione

(Sportininkų g. 46, Klaipėda).
2. Pradžia 12 val. Komandos atvyksta iki 11 val.

IV. SKYRIUS VARŽYBŲ DALYVIAI IR PROGRAMA

1. Vaikai irjaunuoliai iki 16 metų (mergaitės) 60 m, 100 m (RR1, RR2, RR3)
2. Vaikai irjaunuoliai iki 16 metų (berniukai) 60 m, 100 m (RR1, RR2, RR3)
3. Suaugusieji (moterys) 100 m (RR1, RR2, RR3)
4. Suaugusieji (vyrai) 100 m (RR1, RR2, RR3)
5. Dalyvių skaičius neribojamas. Visi dalyviai privalo būti pasitikrinę sveikatą, susipažinę su

čempionato nuostatais, gerai žinoti dalyvavimo varžybose taisykles ir tai patvirtinti
registracijos metu.
Visi dalyviai turnyre dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu
varžybose susijusią (taip pat ir su galimais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką ir atsakomybę bei
įsipareigoja dėl to nereikšti turnyro organizatoriams jokių pretenzijų. Varžybų organizatoriai už
dalyvių sveikatą ir traumas, patirtas varžybų metu, neatsako. Rekomenduojama sportininkams
apsidrausti.

6. Varžybų programa

12.15 – 12.25 60 m bėgimas (vaikai U-12)
12.30 – 12.40 60 m bėgimas (vaikai U-16)
12.45 – 12.55 100 m bėgimas (moterys, mergaitės)
13.00 – 13.10 100 m bėgimas (vyrai, berniukai)



7. Varžybų taisyklės: https:// www.paralympic.org/athletics/rules (psl. 93-137).

8. Pritaikymai: varžybose dalyvaujantiems vaikams leidžiama užvažiuoti vienu ratu ant bėgimo
takelio baltos linijos. Dalyviui, turinčiam regėjimo negalią ir kuriam reikalinga asistento
pagalba, asistentas padeda reguliuoti vairo mechanizmą rankos prisilietimu, nedarančiu įtakos
bėgiko greičiui. Taip pat šiam sportininkui galima išvažiuoti iš tako ir bėgti dviejų takų ribose.
Informacija apie tai nurodoma registracijos anketoje iš anksto.

9. Dalyviai galiturėti jiems reikalingas apsaugas, paminkštinimus. Galimi asmeniniai triračio
pritaikymai dėl asmens patiriamų nepatogumų ( koją laikantis laikiklis, rankos atrama ar kt.).

10. Dalyviai privalo turėti asmens dokumentą amžiaus ir tapatybės nustatymui.

11. Vaikai ir jaunimas gali dalyvauti dviejose rungtyse: 100 m ir 60 m.

*Pastaba. Jei rungčiai registruojasi mažiau kaip 3 dalyviai, varžybų organizatoriai pasilieka teisę
sudaryti mišrias grupes.

V. SKYRIUS PARAIŠKŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS
1. Komandos paraiškas pateikia el.paštu info@racerunning.lt iki rugpjūčio 2 d. 15 val.

2. Komandos vadovas pries varžybas vyr. Teisėjui privalo pateikti vardines paraiškas su

patvirtinimu, kad dalyviai turi gydytojų leidimą dalyvauti varžybose.

3. Dalyvio starto mokestis 5 Eur. Sąskaitą organizacijai (už visą komandą) pateiksime po varžybų.

VI. SKYRIUS NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS

1. Varžybų nugalėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais ir diplomais, prizininkai – medaliais ir
diplomais.

VII. SKYRIUS VARŽYBŲ FINANSAVIMAS
1. Varžybų dalyvių kelionei reikalingas lėšas skiria deleguojatys klubai arba patys sportininkai.
2. Čempionato dalyvių apdovanojimo ir teisėjavimo išlaidas apmoka Lietuvos triračių sporto

asociacija.

Organizacinis komitetas

 LTSA prezidentė ir varžybų vyr. teisėja Aušra Kriškoviecienė, tel. 8 686 82227
 Varžybų sekretorius Rasa Rudžionienė, info@racerunning.lt


