
IŠSAMI INFORMACIJA APIE 7 BĖGIMĄ UŽ LAISVĘ 

03-03 08:00 – 03-11 11:00 

Viešas renginys 

 

Telšių kultūros centras, tęsdamas tradiciją, daugiau kaip septynerius metus organizuoja 

#BĖGIMĄ #UŽ #LAISVĘ ir šiemet vėl Jums meta trispalvį iššūkį! 

Kviečiame visus bendruomenės narius dalyvauti virtualiame bėgime ir drauge su visais dalintis 

BĖGIMO UŽ LAISVĘ akimirkomis. 

Iki KOVO 11 DIENOS rinkitės Jums tinkančią ir patinkančią trasą: #GELTONĄ #ŽALIĄ 

#RAUDONĄ 

Geltona trasa: Žemaičių muziejus „Alka“ – Zakso kalnas (~2 km) 

Žalia trasa: Žemaičių muziejus „Alka“ – Lietuvos šimtmečio paminklas prie Germanto ežero 

(~6 km) 

Raudona trasa: aplink Masčio ežerą nuo Žemaičių muziejus „Alka“ iki Žemaičių muziejus 

„Alka“(~14 km) 

* startą (Masčio ežero pakrantė prie Žemaičių muziejaus „Alka“) ir finišą (priklausomai nuo 

trasos) fiksuokite mobiliuosiuose įrenginiuose 

* dalinkitės šio įvykio komentaruose įveiktų atstumų ekranvaizdžiais 

* dalinkitės nuotaikingomis bėgimo akimirkų fotografijomis 

Visiems BĖGIMO UŽ LAISVĘ dalyviams Telšių kultūros centras įteiks atminimo dovanėles, 

o greičiausiai įveikęs 

RAUDONĄJĄ trasą bėgikas ir bėgikė bus apdovanoti Telšių rajono savivaldybės MERO 

TAURĖMIS. 

 

TAISYKLĖS 

 

I. TIKSLAS 

1. Ugdyti ištvermę ir puoselėti tautiškumą ir pagarbą Lietuvos valstybei; 

2. Tęsti tradicijas ir skatinti aktyvaus laisvalaikio leidimo formas; 

3. Populiarinti bėgimo sportą tarp bendruomenės narių; 

4. Išaiškinti geriausius sportininkus. 

 

II. LAIKAS IR VIETA 

1. Virtulaus bėgimas įvyks nuo 2021 m. kovo 3 d. 8.00 val. iki 2021-03-11 d. 11 val.; 

2. Visų trasų startas: Masčio ežero pakrantė prie Žemaičių muziejaus „Alka“; 

3. Bėgimo laikas bus matuojamas tik RAUDONOJOJE trasoje pagal pateiktą žemėlapį (bus 

papildyta); 

 

III. DALYVIAI. AMŽIAUS GRUPĖS 

1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys ir užsiregistravę asmenys. 

2. Dalyviai prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią riziką bei įsipareigoja dėl to 

nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų; 

3. Už nepilnamečių sveikatą, elgesį ir kitas pasekmes atsako mokytojai, tėvai ar kiti įgalioti 

asmenys; 

4. Dalyviai neprieštarauja, kad rezultatai bus skelbiami viešai; 

5. Dalyviai neprieštarauja, kad viešai bus skelbiama visa vaizdinė medžiaga; 

6. Virtualaus BĖGIMO UŽ LAISVĘ dalyviai į amžiaus grupes neskirstomi, skirstomi tik 

RAUDONOSIOS trasos bėgikai į vyrų ir moterų grupę. 



 

IV. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS 

1. Bėgimą organizuoja Telšių kultūros centras, inicijuoja – Telšių rajono savivaldybė; 

2. Dalyviai, įvykdę registraciją į renginį, sutinka su tuo, kad renginio organizatoriai disponuoja 

tam tikrais dalyvių asmens duomenimis, kurie būtini varžyboms organizuoti ir rezultatams skelbti. 

Varžybų dalyviai ar nepilnamečius dalyvius atstovaujantys asmenys sutinka, kad nuotraukos su jų 

atvaizdais gali būti viešai prieinami ir publikuojami; 

3. Dalyviai sukurtame įvykyje po kiekvienai trasai skirtu įrašu komentaruose turi pasidalinti 

(arba atsiųsti nurodytu el.paštu) įveiktų trasų ir (#GELTONOS, #ŽALIOS #RAUDONOS), 

užfiksuotų mobiliuosiuose įrenginiuose judėjimui skirtų programėlių ekranvaizdžiais bei 

nuotraukomis iš bėgimo. 

 

V. APDOVANOJIMAI 

1. Kiekvienas dalyvis gaus atminimo dovanėlę, kurią atsiims Telšių kultūros centre, iš anksto 

suderinus laiką; 

2. Apdovanojamas jauniausias dalyvis/ė; 

3. Apdovanojamas vyriausias dalyvis/ė; 

4. Apdovanojama gausiausia komanda; 

5. Mero taurėmis apdovanojamas greičiausiai RAUDONĄJĄ trasą įveikęs (-usi) 

bėgikas/bėgikė. 

 

Apdovanojimai vyks virtualiai 2021-03-11 d. 12.30 val. 

 

VI. TAISYKLIŲ KEITIMAS 

Organizatoriai pasilieka teisę tikslinti ar keisti nuostatus. 

Dalyvių registracija vyks iki 2021 m. kovo 10 d. 17.00 val. el. p. miseikyte@gmail.com 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Aliną Gintalienę, mob. tel. Nr. 8 643 21954. 


