
XXXII PĖSČIŲJŲ TURISTINIO MARATONO 

“Kiek noriu, tiek einu” 

NUOSTATAI  
 

I. Tikslas ir uždaviniai 

1. Populiarinti pėsčiųjų turizmą, žygeivystę, pasiruošti vasaros kelionių sezonui. 

2. Susipažinti su Panemunių regioniniu parku ir jo apylinkėmis, bei lankytinais objektais.  

 

II. Vieta, laikas ir varžybų organizavimas 

3. Maratoną organizuoja asociacija Keliautojų būrys „Vedlys“. Vieta: Raudonės pilis, Pilies g. 1, Raudonė 74456, koordinatės, 

55.09665, 23.13043; google maps nuoroda:  https://goo.gl/maps/PMD4G9KszmmAjbUW7  

4. Maratonas vykdomas 2022 m. balandžio 23-24 d.d. Panemunių regioniniame parke ir jo apylinkėse. 

5. Pirmojo etapo startas 2022 m. balandžio 23 d. 10.00 val., naktinio II etapo – 2022 04 23 23:00 val, III etapo – 2022 04 24 6:00 

val.  

6. Išankstinė registracija iki balandžio 19 d. 18.00 val.  įsigyjant bilietą: https://tickets.paysera.com/lt/event/xxxii-pesciuju-

maratonas-kiek-noriu-tiek-einu-a8aa Dalyvis bus priskirtas į amžiaus grupę ir komandą registracijos vietoje starte. Jei dalyvis 

neturi 18 metų, privalo būti su jį lydinčiu pilnamečiu asmeniu.  

Dalyvių registracija starto vietoje nuo 9.30 val. (dalyvio mokestis + 5 eur) 

 

III. Dalyviai 

 7. Maratone gali dalyvauti visi norintys. 

 8. Dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes vyrų ir moterų tarpe ir vieną dviratininkų grupę.  

I am. gr. (jauniai) – iki 18 metų,  

II am. gr. (suaugusieji) – 18-45 metų imtinai,  

III am. gr. (brandus)– nuo 46 metų amžiaus. 

IV gr. – Dviratininkai MTB. (Be lyčių ir amžiaus skirstymo) 

 9. Už sveikatą dalyviai atsako patys. Už dalyvius jaunesnius nei 18 m. atsako tėvai, globėjai arba vadovai. 

 

IV. Maratono pravedimas 

10. Maratono etapų ilgis nuo 3 iki 40 km. Ir viena „ilgoji tasa“ dviratininkams. Visi maratono etapai – radialiniai (tai yra dalyviai 

startuoja ir grįžta į tą pačią vietą – bazinę stovyklą). Etapus, pagal jų darbo laiką, ilgį ir savo galimybes dalyviai renkasi patys. 

Startas individualus. Kiekvienam etapui dalyvis gauna kortelę (ID 1 eur) ir atsižymi pas teisėją starte ir finiše, o kontroliniame 

punkte atžymos pulte. Maršrutas susižymimas pagal kontrolinį žemėlapį. Dalyviai gauna žemėlapį: topografinis 1:50000 su 

MGRS tinkleliu.  

Maratono trasos: 

1. Nuo 1 iki 4 trasos - sužymėti kontroliniai punktai (KP), kurie surandami pagal nurodytą rinkimo tvarką. KP atsižymimi ID 

žymekliu.  

2. 5 trasa – ėjimas pagal koordinates. Suteikiamos pirmojo KP punkto šešių skaičių koordinatės, dalyvis eidamas nuosekliai 

pagal koordinates surinks reikiamus KP.  

3. 6 trasa  – Ilgoji dviratininku.  

Tarp skirtingų trasų įveikimo privaloma 15 min pertrauka.  

 

V. Rezultatų suvedimas, apdovanojimai 

11. Asmeninėje įskaitoje nugali dalyvis nuėjęs ilgiausią atstumą, pagal nurodytą etapų kilometražą. Esant vienodam kilometražui 

– nugali dalyvis įveikęs trasas trumpesniu laiku. Jei atstumas ir laikas vienodi – nugali anksčiau užsiregistravęs dalyvis. Visų 

trasų suminis įveikimo laikas turi tipti į 24 valandas.  

16. Nugalėtojai ir prizininkai, atskirai vyrų ir moterų tarpe, kiekvienoje amžiaus grupėje, apdovanojami medaliais, diplomais ir 

asmeninėmis dovanėlėmis. Dviratininku grupėje – pirmos trys vietos.  

17. Visi iš anksto užsiregistravę dalyviai gauna atminimo pažymėjimus, kuriuose nurodytas įveiktas atstumas, laikas ir renginio 

ženkliuką. 

18. Komanda (kolektyvas) – nugalėtoja apdovanojama įsteigtu prizu.  

Komanda nugalėtoja nustatoma susumavus geriausių trijų komandos narių nueitą didžiausią atstumą per trumpiausią laiką.  
 

VI. Priėmimo sąlygos 

20. Dalyvių kelionės bei maitinimo išlaidas apmoka siunčianti organizacija arba patys dalyviai. (Veiks pilies kavinė). 

21. Maratone bus reikalinga: inventorius nakvynei (turistinis kilimėlis, miegmaišis), maistas 2 dienoms, polietileninis maišelis 

žemėlapiui, rašymo priemonė, žibintuvėlis naktiniam etapui, patogi avalynė ir inventorius reikalingas pėsčiųjų žygeiviui.  

22. Registracijos starto mokestis 19 Eur suaugusiems ir 12,50 Eur asmenims iki 18 metų. Vaikams - 4 eur. 

23. Į kainą įskaičiuota: regioninio parko lankytojo bilietas – 1 eur, nakvynė Raudonės pilyje, aktų salėje, arba klasėse, mokestis – 

3 eur, topografinis žemėlapis 1:50000 – 1 eur., ženkliukas ir atminimo pažymėjimas -1 eur.  

24. Kiekvienos trasos starto mokestis +1 eur, mokamas prieš kiekvieną startą (ID nuoma ir rezultatų apskaitai). Galima 

naudoti savo identus ID  
25. Nakvynė Raudonės pilies aktų salė, pilies pirmo aukšto patalpos. WC ir dušai. Maitinimosi gamybos inventorius asmeninis, 

arba Pilies kavinėje. 

 26. Už nesportinį elgesį dalyviai iš karto šalinami iš maratono (turi palikti bazinę stovyklą). Starto mokestis negrąžinamas. 

  

 

Keliautojų būrys „Vedlys“ 

Būrio vadas          Vydas Verbilis 
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