
 

 

SKIGO MARATONO NUOSTATAI 
 

Varžybos  vykdomos tikslu:  populiarinti  slidinėjimo sportą Lietuvoje, sukurti kasmetinio slidinėjimo maratono Lietuvoje tradiciją 

sportininkams bei mėgėjams bei išaiškinti Lietuvos ilgų nuotolių slidinėjimo čempionato nugalėtojus ir prizininkus. 

 
Vykdymo vieta ir laikas. Varžybos bus vykdomos  2013m. kovo 17 d.  Ignalinoje -  Lietuvos  žiemos sporto centro  bazėje. 

 

Vadovavimas ir vykdymas. Varžybas rengia Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija ir UAB Pramogų Slėnis. Vykdo  Ignalinos 

KSC, Lietuvos žiemos sporto centras. Vyr. teisėjas Henrikas Rudakas, vyr. sekretorė Anutė Jovaišienė. Organizacinio komiteto vadovas – 

Jonas Paslauskas. 

 

Varžybų distancijos ir dalyvių grupės.  
 
1. SKIGO maratonas (pagrindinė distancija): 

a. Vyrai 50 km.: 

i. Elitas (leidžama dalyvauti nuo 16 metų) 

ii. Veteranai V40 (40-49 metai) 

iii. Veteranai V50  (50-59 metai) 

iv. Veteranai V60  (>=60 metų) 

b. Moterys 30 km.: 

i. Elitas (leidžiama dalyvauti nuo16 metų) 

ii. M40 (40-49 metai) 

iii. M50 (50-59 metai) 

iv. M60 (>=60 metų) 

2. SKIGO megejų maratonas (30 km.): 

a. Vyrai 

b. Moterys 

 

Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimai. 

Apdovanojami bus varžybų dalyviai, užėmę prizines vietas absoliučioje įskaitoje ir savo amžiaus grupėse. Vyresniam dalyviui užėmus 

prizinę vietą jaunesnėje grupėje, jis apdovanojamas abiejose amžiaus grupėse. Jei grupėje susirenka <4 dalyvių, organizatoriai pasilieka 

teisę juos prijungti prie jaunesnės grupės.   

Pagrindinės distancijos dalyviai taip pat varžysis dėl Lietuvos ilgų nuotolių čempionato nugalėtojo vardo. 

1-3 vietas užėmę varžybų dalyviai bus apdovanojami taurėmis ir rėmėjų prizais. Pagrindinės distancijos nugalėtojams ir prizininkams bus 

įteikti Lietuvos ilgų nuotolių slidinėjimo čempionato medaliai. Prizus varžybų dalyviams įsteigė SKIGO platintojas Lietuvoje - UAB 

Pramogų slėnis (www.skigo.lt). 

 

Varžybų vykdymo tvarka. 

Varžybos vykdomos laisvu stiliumi. Elektoninė skaičiavimo sistema. Startas bendras.  

Pirmajame koridoriuje rikiuojasi Elito grupių sportininkai.  

Antrajame rikiuojasi likusieji pagrindinės distancijos dalyviai (V40/50/60 ir M40/50/60).  

Trečiajame koridoriuje rikiuojasi Skigo mėgėjų trasos dalyviai. 

Laiko limitas trasai įveikti – 6 val. 

 

Varžybų  programa.   
Komandų atvykimas ir numerių atsiėmimas iki 10.00 val. Lietuvos Žiemos Sporto Centre. 

11.00 val. startas. 16.00 val. apdovanojimai 

 

Registracija ir dalyvio mokesčiai. 

Registracija vykdoma el. būdu adresu http://www.skigo.lt. El. registracijos pabaiga kovo 15 d. 23.59 val. Registracija varžybų vietoje bus 

vykdoma tik esant galimybei. Starto mokestis: pagrindinėje distancijoje - 10 Lt., Skigo mėgėjų maratone - 5 Lt. (mokestis mokamas 

atsiimant numerius). Dalyvaudami maratone dalyviai patvirtina, kad dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami, taip pat prisiima visą 

su dalyvavimu slidinėjimo maratone susijusią (tarp jų ir įvairius sveikatos sutrikimus ir t.t.) riziką ir pasižada dėl to nereikšti jokių 

pretenzijų Skigo slidinėjimo maratono organizatoriams. Iškilus su registracija susijusiems klausimams, rašyti adresu agne@enervit.lt arba 

skambinti tel. +370 650 87251. 

Komandiruojanti organizacija apmoka dalyvių komandiruotės išlaidas. 

http://www.skigo.lt/
http://www.skigo.lt/skigo-maratonas_62-lt.html
mailto:agne@enervit.lt

