




V. VARŽYBŲ LAIKAS IR VIETA:
    -    bėgimas įvyks 2014-08-15 (šeštadienis)

- bėgimo pradžia netoli miesto Smirnovas (Rusija), toliau bėgimo trasa veda per valstybinę sieną 
(sienos kirtimo punktas Galdapėje), o bėgimo pabaiga - Galdapėje

     -    garbės startas Guseve 14.00 val. (Lenkijos laiku) 

- intensyvus startas 16:00 val.  (Lenkijos laiku)

VI. DALYVAVIMAS:
- dalyvauti  gali  tik  pilnamečiai  asmenys,  turintys  galiojančius  dokumentus  (pvz.  vizą), 

suteikiančius teisę įvažiuoti į Lenkiją, kurie laiku prisiregistravo ir sumokėjo dalyvio mokestį. 
-    DALYVI Ų VIZOS  – kiekvienas bėgimo dalyvis privalo turėti  galiojantį pasą su viza arba kitu 
dokumentu suteikiančiu teisę įvažiuoti į Lenkijos ar Rusijos teritoriją. 
-    bėgimo organizatoriai Lenkijos pusėje gali padėti gauti vienkartines vizas, nemokamas XX Gusevas-
Galdapė pusiau maratono vizas. 
-     organizatorius neužtikrina vizos gavimo, tačiau įdės pastangų,  kad klausimas būtų  išnagrinėtas 
teigiamai. 
-    dalyviai, kurie neturi vizos leidžiančios įvažiuoti į Rusijos teritoriją privalo prisiregistruoti dalyvauti 
bėgime  bei  Sporto  ir  poilsio  centrui  iki  2014-07-15  registruotu  laišku  persiųsti  pasą  su  teisingai 
užpildyta forma.  Papildomai dalyvis gauna nemokamą vizą, bet Lenkijos Respublikos Vizų centrui 
privalo sumokėti  100 PLN tvarkymo išlaidų  (reikalavimai vizai gauti  http://www.rusemb.pl/index.php?

option=com_content&view=article&id=643)

VII. LAIKO MATAVIMAS:
- elektroninis laiko matavimas kas 5 km, vykdomas teisėjų komisijos. 

VIII. FINANSINIAI KLAUSIMAI:
- organizatoriai padengia pusiau maratono organizavimo išlaidas,

     -     bėgimo dalyviai padengia išlaidas susijusias su:
a) atvykimu
b) maitinimu
c) organizatorius užtikrina nakvynę (nemokama sporto salėje)
d) organizatorius neužtikrina čiužinių, miegmaišių
e) vizos gavimu.

              
IX. KLASIFIKAVIMAS:
1. XX  pusiau maratonas Gusevas-Galdapė metu bus skirtomas į:
- pagrindinę klasifikaciją M ir V (moterys ir vyrai)
- dalyviai ant vežimėlių M ir V (moterys ir vyrai)
- bėgikų klasifikaciją pagal amžių M ir V (moterys ir vyrai)

       Vyrai                                     Moterys

      Grupės pavadinimas            Amžius                           Grupės pavadinimas               Amžius
      (metai)                                                             (metai)

       V 18 – 29                1996 – 85                     M 18 – 29                   1996 – 85 



       V 30 – 34                1984 – 80                     M 30 – 34                   1984 – 80 

       V 35 – 39                1979 – 75                     M 35 – 39                   1979 – 75 

       V 40 – 44                1974 – 70                     M 40 – 44                   1974 – 70

       V 45 – 49                1969 – 65                     M 45 – 49                   1969 – 65

       V 50 – 54                1964 – 60                     M 50 – 54                   1964 – 60

       V 55 – 59                1959 – 55                     M 55 – 59                   1959 – 55

       V 60 – 64                1954 – 50                     M 60 – 64                   1954 – 50

       V 65 – 69                1949 – 45                     M 65 – 69                   1949 – 54

       V 70 ir vyresni       1944 ir vyresni              M 70 ir vyresni           1944 ir vyresni 

    2. Papildomai bus išskirtos šios individualios klasifikacijos:
- geriausias bėgikas iš Rusijos
- geriausias bėgikas ir bėgikė iš Gusevo

- geriausias bėgikas iš Lenkijos
- geriausias Galdapės gyventojas ir gyventoja

- geriausias Varmijos-Mozūrų vaivadijos dalyvis

X. SPECIALŪS PRIZAI:
- pirmas prie Lenkijos ir Rusijos sienos
- vyriausas XX Gusevas-Galdapė pusiau maratono dalyvis, dalyvė
- skaitlingiausia komanda

X. Dalyvio mokestis:
- iki 2014 m. liepos 15 d. - 50 PLN 
- nuo 2014 m. liepos 16 d. iki 2014 rugpjūčio 15 d.  – 70 PLN
  (Galdapės sporto ir poilsio centro sąskaitos Nr:  39 1020 4724 0000 3002 0007 5135 )

XI. APDOVANOJIMAI:
     a)   kiekvienas dalyvis bėgimo pabaigoje gaus atminimo medalį 
     b)   1-10 vietų laimėtojai pagrindinėje M ir V kategorijoje ir 1-3 vietų laimėtojai pagal amžiaus 
klasifikaciją bei specialaus prizo laimėtojai gaus atmintinius trofėjus 
     c)    1-10 vietų laimėtojai pagrindinėje M ir V kategorijoje ir 1-3 vietų laimėtojai ant vežimėlių gaus 
finansines dovanas, o klasifikacijose pagal amžių – daiktines dovanas
     d)   piniginė dovanas už rekordą trasoje M ir V
            M trasos rekordas – 1.20.45
            V trasos rekordas – 1.10.35

XII. STARTINIS PAKETAS:



     -    varžybų biure visi dalyviai gaus startinį paketą su numeriu (žiogelis), atmintinius marškinėlius
     -    bėgimo pabaigoje kiekvienas dalyvis gaus po šiltą patiekalą, turės  galimybe pasinaudoti masažu, 
dušu
     -    startinis paketas dalyviams iš Kaliningrado srities bus išduotas varžybų dieną Guseve 
     -    startiniai numeriai bus išduodami varžybų biure, kuris veiks 2014-08-16 nuo 7:00 iki 12:00 Plac 
Zwycięstwa 14 (Galdapės miesto įstaiga)

XIII. MEDICININ Ė PRIEŽIŪRA:
- Organizatoriai užtikrina medicininę priežiūrą nuo varžybų pradžios iki pabaigos be galimybės 

atlikti tyrimus leidžiančius dalyvauti bėgime. 

- Iš  visų  dalyvių  bėgimo dieną  bus reikalaujama galiojančios  gydytojo išduotos pažymos apie 
atliktus  tyrimus  su  pastaba,  kad  nėra  kliūčių  dalyvauti  ilgos  trasos  bėgime  ar  asmeniško 
deklaravimo organizatoriaus blanke, kad nėra jokių kliūčių. 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:      
- Dalyvių išvykimas 12:00 iš Plac Zwycięstwa Galdapėje į startą Guseve (Rusijoje) 

- Organizatoriai užtikrina dalyvių kitų asmeninių daiktų apsaugą bėgimo metu 

- Bėgimas  bus  vykdomas  pagal  Lenkijos  lengvosios  atletikos  draugijos  galiojančias  nuostatas 

neatsižvelgiant į oro sąlygas 

- Dalyvis  dalyvauja  tik  savo atsakomybe ir  prisiima  su  tuo  susijusią  riziką.  Visi  dalyviai  yra 

informuoti ir žino, kad dalyvavimas varžybose yra susijęs su fiziniu krūviu ir su savimi neša 

natūralią nelaimingų įvykių, kūno sužalojimų ir fiiznių traumų (taip pat mirties) riziką, taip pat 

turtinės žalos ir  nuostolių  patyrimą.  Papildomai  gali  atsirasti  kiti  rizikos veiksniai, tuo metu 

neįmanomi numatyti. Prašymo dalyvauti bėgime perdavimas organizatoriui reiškia, kad dalyvis 

apmąstė  ir  įvertino  rizikos  pobūdį,  apimtį  ir  laipsnį,  susisjusios  su dalyvavimu varžybose ir 

savanoriškai nusprendė priimti riziką. Dalyvis pareiškia, kad ne veiks organizatoriaus nenaudai. 

Taip pat deklaruoja, kad grąžins organizatoriui visas išlaidas (taip pat atlyginimus advokatams ir 

notarams),  kuriuos  organizatorius  sumokėjo  bet  kokiam  asmeniui  (taip  pat  dalyviui  ir/arba 

draudikui)  dėl  bet  kokio  nelaimingo  įvykio,  nuostolio,  žalos  ar  patirtų  sužalojimų  (taip  pat 

mirties),  dėl  dalyvio  dalyvavimo  varžybose,  išskyrus  atvejus  kai  nustatomas  organizatoriaus 

apsileidimas. 

- Draudimas.  Varžybų  draudimą  apmoka  organizatorius.  Organizatorius  neužtikrina  bet  kokio 

gyvybės,  sveikatos  ar  civilinės  atsakomybės  draudimo  dėl  ligos,  nelaimingo  įvykio,  patirtų 

sužalojimų, mirties ar kitokių patirtų nuostolių ar žalos dėl dalyvavimo varžybose.  Dalyviams 

patariama, kad esant poreikiui įsigytų  atitinkamą draudimą.  Organizatorius pasilieka sau teisę 

leisti medicinos personalui ir paramedikams įdarbintiems organiztoriaus teikti pirmąją pagalbą 

arba atlikti kitokius veiksmus, ar pervežti nukentėjusįjį dalyvį į saugią vietą. Dalyvis sutinka su 

šiais veiksmais. Dalyvis yra atsakingas už bet kokias medicinines išlaidas ar pervežimo išlaidas, 

kurias  patirs  organizatorius,  jo  bendradarbiai,  medicinos personalas  ar  paramedikai  įdarbitnti 

varžybų laikotarpiui, kurios atsirado dėl ligos, nelaimingo įvykio ar patirtų kūno sužalojimų dėl 



dalyvavimo varžybose.      

- informaciją  apie bėgimą teikia Sporto ir poilsio centras Galdapėje tel./faks. (+48)876-150-641
- informaciją apie bėgimą Rusijos pusėje teikia Gusevo rajono administracija 

- nemokamos nakvynės užsakymus reikia siųsti Sporto ir poilsio centrui iki 2014-08-11, asmenims, 
kurie susidomėję nakvyne savo nuožiūra  http://uzdrowiskogoldap.pl/noclegi/

- reglamento interpretavimas yra komijos kompetencijoje 

- individualus maitinimas miesto restoranuose ir baruose 

- galutiniai rezultatai, reglamentas, prašymas vizai gauti bei kita informacija interneto puslapyje 
http://www.osirgoldap.pl


