
Dviejų pusmaratonių etapų taurė 

 

Druskininkai run & orienteering (2020 04 04-05) ir EUROVAISTINĖS Trakų pusmaratonis 

(2020 05 16) vienijasi į bendrą renginį 

 

Tikslas  

Tapti ne vienos dienos renginius o sudaryti renginių ciklą ir tapti įdomesniais 

 

Apdovanojimai 

Druskininkai run & orienteering (pusmaratonio +10 km orientacinio rungties) ir 

EUROVAISTINĖS Trakų pusmaratonio (pusmaratonio rungties) amžiaus grupių bėgikų 

rezultatai bus sumuojami ir nugalėtojai bus paskelbti po EUROVAISTINĖS Trakų 

pusmaratonio. 

Amžiaus grupės: 

Vyrai Moterys 

V 2002 ir vyresni M 2002 ir vyresnės 

V40 1971-1980 M40 1971-1980 

V50 1961-1970 M50 1961-1970 

V60 1951-1960 M60 1951-1960 

V70 1950 ir vyresni M70 1950 ir vyresnės 

 

Dviejų pusmaratonių etapų taškų skaičiavimo sistema. 

1. Dalyvis startuodamas renginio pusės maratono rungtyje 

(kiekviename etape)  bėgimo taškus gauna varžydamasis savo amžiaus grupėje: 

1 vieta – 30 taškų 

2 vieta – 20 taškų 

3 vieta – 10 taškų 

2. Papildomi taškai suteikiami:  

1 vieta – dalyvis gauna tiek taškų kiek finišavo dalyvių jo amžiaus grupėje (bet ne mažiau /ar 

daugiau nei ...), už paskutinę vietą amžiaus grupėje suteikiamas 1 taškas. 

3. Visų trijų pusmaratonių etapų taškai sumuojami. 

4. Papildomi 20 taškų suteikiami kiekvienam dalyviui kuris startavo ir pasiekė finišą (per 

nustatytą laiko limitą) abiejų renginių pusės maratono rungtyse (etapuose). 

Po 2 pusės mataratono etapų rezultatų susumavimo prizininkai (1-3 vietų vyrų ir moterų 

grupėse) bus apdovanoti specialiais prizais 

Amžiaus grupių prizininkai bus apdovanoti Vilniaus 100 km (2020 07 19) bėgimo metu. 



Renginio medalis 

Druskininkai run & orienteering ir EUROVAISTINĖS Trakų pusmaratoniui bus pagamintas 

specialus bendras medalis atspindintis konkretų renginį bei renginių ciklą bei padalintas į dvi 

dalis. Finišavus viename iš minėtų pusmaratonių po finišo jūs gausite konkrečiam renginiui 

skirtą medalio dalį. Finišavus abejuose renginiuose surinksite pilną medalį. 

 

Registracija  

Registruojantis į abu renginius iš karto taikoma nuolaida nei registruojantis atskirai į 

Druskininkų ir Trakų bėgimus. Registracija į abu renginius iškarto galima iki 2020 kovo 22d. 

Registracijos sistemoje pirma yra Druskininkų bėgimo rungtis, antra Trakų bėgimo rungtis: 

 

     Druskininkai + Trakai       Druskininkų pusmaratonis    Eurovaistinės Trakų pusmaratonis 

Rungtis Kaina Rungtis Kaina Rungtis Kaina 

D21 km + T21 km 28 21 km 15 21 km 17 

D21 km+ T10,5 km 21 10,5 km 9 10,5 km 10 

D21 km + T 5km 21 5 km 9 5 km 10 

D10,5 km + T21 km 25         

D10,5 km + T10,5 km 15         

D10,5 km + T5 km 15         

D5 km + T21 km 21         

D5 km + T10,5 km 15         

D5 km + T5 km 15         

Estafetė +Estafetė 6 Estafetė asmeniui 7 Estafetė asmeniui 8 

 

 

 

 

 

 

 


