
3ATLONAS KITAIP 

NUOSTATAI 

  

1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

 Skatinti sportą kaip sveiką gyvenimo būdą; 

 Didinti jaunimo užimtumą per fizinį aktyvumą. 

 Skatinti šeimas daugiau laiko praleisti drauge, užsiimant fizine veikla. 

 Išaiškinti pajėgiausius atskirų grupių dalyvius; 

 Sudaryti sąlygas renginio dalyviams ir svečiams aktyviai, sveikai ir turiningai praleisti 

laisvalaikį. 

  

2. ORGANIZATORIAI: 

 Lietuvos sporto universitetas; 

 Lietuvos studentų sporto asociacija; 

 VšĮ "Nacionalinis ekstremalaus sporto klubas". 

  

3. LAIKAS IR VIETA 

2018 m. birželio 2d. S. Dariaus ir S. Girėno stadionas (Perkūno al. 5, Kaunas). 

Programa:  

10:00 Registracija 

11:00 Atidarymas 

11:05 Apšilimas  

11:30 Varžybų pradžia 

 

4. DALYVIAI: 

Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai mėgėjai ir profesionalai, 

moterys, vyrai, vaikai. Individualaus 3atlono klasifikacija pagal lytį: vyrai ir moterys. 

Individualaus 3atlono dalyviai - vyresni nei 10 metų. 

Šeimų komandos neskirstomos pagal amžių ir lytį. Šaudyti galima tik nuo 10 metų. 



5. RUNGTYS: 

INDIVIDUALUS 3ATLONAS -  dalyviai turės: 140 m. važiuoti paspirtuku, 90 m. bėgti iki 

taikinio, šaudyti į taikinį iš dažasvydžio šautuvo*, 30 m. bėgti iki maišų, 50 m. šokinėti su 

maišu. 

 

ŠEIMOS 3ATLONAS - komandą sudaro trys dalyviai (šeimos nariai), kurie pasikeisdami 

tarp rungčių turės: 140 m. važiuoti paspirtuku (1 dalyvis), 90 m. bėgti iki taikinio ir šaudyti į 

taikinį iš dažasvydžio šautuvo* (2 dalyvis), 30 m. bėgti iki maišų ir 50 m. šokinėti su maišu 

(3 dalyvis). Pasikeitimas tarp rungčių įvyksta tuomet, kai dalyviai sumuša rankomis. 

Pasikeitimai schemoje pažymėti salotine spalva. 

 

* Reikia 1 kartą pataikyti į taikinį. Kiekvienas dalyvis turės po 5 šūvius. Išnaudojus visus 

šūvius ir nepataikius į taikinį, bus skiriamas baudos ratas, po kurio tęsiamos varžybos ir 

bėgama link 3 rungties (baudos ratą galite matyti schemoje). 

 

 



 

6. SAUGUMO UŽTIKRINIMAS IR DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ  

6.1.  Dalyvis registruodamasis į varžybas patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta 

juos, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti. 

6.2.  Nepilnamečiai (iki 18m. amžiaus) dalyviai atsiimdami starto paketą privalo pateikti 

tėvų ar globėjų raštišką sutikimą dėl dalyvavimo varžybose.   

6.3.  Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas, yra sveikas, ir nėra argumentuotų 

kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam dalyvauti šiose varžybose. 

Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar 

gyvybės klausimais. 

6.4.  Dalyvis pasižada, kad varžybų metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir 

organizatorių bei trečios šalies (varžybų žiūrovų ir kitų asmenų) gyvybei, sveikatai ir 

nuosavybei bei gamtinei aplinkai. 

6.5.  Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet 

neapsiribojant, griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar 

judančiomis transporto priemonėmis, kitais statiniais ar trasoje esančiais objektais) bei 

galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose. 

 

7.   DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS: 

7.1.  Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad sutinka su varžybų nuostatais. 

7.2.  Užsiregistravus, varžybų dieną organizatoriai išduoda dalyvio numerį. 

7.3.  Registracijos mokesčiai: Individualus 3atlonas 3 eur; Šeimos 3atlonas – 5 eur. 

7.4. Registracija internetu: http://www.lsu.lt/sportas/laisvalaikis 

7.5.  Registracija internetu uždaroma likus 3 dienoms iki varžybų pradžios (trečiadienį 23:59 

val., prieš šeštadienio varžybas). 

7.6.  Registracija renginio vietoje vykdoma likus ne mažiau kaip 30 min. iki renginio 

atidarymo. 

  

  

http://www.lsu.lt/sportas/laisvalaikis


8. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI: 

8.1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam 

dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų 

protokolą neįtraukiami. 

8.2. Kiekvienas dalyvis numerio pritvirtinimu turi pasirūpinti pats. 

8.3. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda ar kita pagalba 

iš šalies. Dalyviai pažeidę šią taisyklę bus diskvalifikuojami. 

8.4. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau 

kaip per 30 minučių po paskutinio dalyvio finišo sumokant 30 eurų užstatą. Vyr. teisėjui 

patenkinus skundą užstatas grąžinamas, kitu atveju – negrąžinamas. 

  

9. APDOVANOJIMAI: 

 Visiems dalyviams įveikusiems pasirinktą distanciją bus įteikti atminimo marškinėliai; 

 I-III vietos laimėtojams visose numatytose grupėse (vyrai, moterys, šeimos) bus įteikti 

medaliai, taurės ir rėmėjų įsteigti prizai; 

  

 

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų nuostatus. 

 

Daugiau informacijos: goda.mankute@lsu.lt 

 


