
 

 

TRAIL‘O KALVĖS TAURĖS NUOSTATAI 

1. ORGANIZATORIUS 
VŠĮ O RUN LT  
 

2. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
Trail’o Kalvės taurės tikslas - skatinti visuomenę sistemingai sportuoti, ugdyti garbingos kovos ir 
kilnaus elgesio principus.  
Uždaviniai:  
● Populiarinti bėgimo bekele sportą Lietuvoje.  
● Išaiškin  s priausias komandas ir s priausius atskirų grupių sportininkus.  
● Pasiruoš  tarptau nėms varžyboms.  
● Pritrauk  vaikus ir naujokus, ska n  jų dalyvavimą visose Lietuvos bekelės  varžybose. 
 

3. DALYVIAI IR GRUPĖS 
Trail‘o Kalvės varžybose gali dalyvauti visi norintys, nepilnamečiai turi turėti tėvų, globėjų ar 
trenerių sutikimą.  
Dalyvių skaičius neribojamas 
Varžybų dalyviai registruodamiesi sutinka, kad vardas, pavardė, komanda ir rezultatai bus 
skelbiami varžybų registracijos puslapiuose www.trailokalve.lt, www.dbsportas.lt bei varžybų 
metu gali būti fotografuojami ir filmuojami, o medžiaga gali būti naudojama varžybų 
viešinimui ir sporto populiarinimui. Dalyviai gali kreiptis į Trail‘o Kalvės administraciją dėl 
asmens duomenų naudojimo pagal galiojančią Trail‘o Kalvės privatumo politiką 
 
Dalyvių grupės: 

Grupė Amžius 
Alavinė Merginos Iki 16m imtinai 
Alavinė Vaikinai Iki 16m imtinai 

Žalvarinė Moterys Betkoks 
Žalvarinė Vyrai Betkoks 

Plieninė Moterys Betkoks 
Plieninė Vyrai Betkoks 

 
4. TRASOS  

Trasos vingiuoja per pievas, parkus ir miškus, pagrindas natūraliai susiformavę takeliai, ir 
gamtos paklotė. Galimos natūralios kliūtys – įveikiamos pelkės ir upeliai, medžiai ir akmenys. 
Trasos markyruotos vėliavėlėmis ir kabančiomis juostelėmis 



 

 

  
Kiekviename etape dalyvis pats pasirenka norimo ilgio trasą.  
Galimos trasos: 

Pavadinimas Atstumas, km Vertikalus sukilimas, m 
Alavinė Iki 5 Iki 100 

Žalvarinė 5-10 100-250 
Plieninė 10-20 Virš 250 

 
5. TURŲ VIETA IR DATA 

 
1 Smertkalnis 2022-11-20 
2 Tikslinama 2022-12-18 
3 Tikslinama 2023-01-21 
4 Tikslinama 2023-02-18 
5 Tikslinama 2023-03-19 
6 Tikslinama 2023-04-15 

Startas planuojamas 11:00  
 

6. STARTO MOKESTIS 1am asmeniui 
 

 Kaina € už vieną etapą Kaina € už visus etapus 
Vaikai 2 10 

Vaikas + suaugęs 10 50 
Suaugęs 10 50 

 
7. STARTAS 

Kiekvieno etapo startas planuojamas 11val.  
Staruoti galima tik su organizatorių suteiktu numeriu, kuris tvirtinamas ant dalyvio viršutinės 
aprangos (maikė, bliuzonas ar kt.). 
Dalyvis turi užtikrinti jog numeris bus matomas visų varžybų metu. 
 



 

 

8. REZULTATŲ SKAIČIAVIMO TVARKA 
Dalyvio taškai kiekviename ture 
Kiekvieno etapo dalyvio taškai apskaičiuojami tos grupės greičiausio dalyvio laiką 
padalinus iš dalyvio laiko ir padauginus iš 1000 (Alavinėje suaugusiems max 500). 
PVZ: Grupė Plieninė, Moteris. Greičiausia 1h10min15sek(4215sek), dalyvės A laikas 
1h15min30sek(4530sek) 
Greičiausia Plieninės trasos moteris gauna 1000 taškų, dalyvės A taškai bus 
4215/4530*1000=930 
 
Asmeninė taurės įskaita  
Po paskutinio etapo bus susumuojami 5 geriausi dalyvių pasirodymai. 
Varžomasi 3-jose klasėse Jaunimas iki 16m, Moterys ir Vyrai 
 
Komandinė taurės įskaita 
Komandą gali sudaryti 4-12 narių + neribotas kiekis vaikų iki 16m, dalyvis negali keisti 
komandos sezono metu.  
Komanda neturinti pilno sąrašo gali būti papildoma prieš betkurį etapą.  
Vaikų bėgančių trumpiausią Alavinę trasą komandinės taurės taškai verčiami į 100 
(skaičiuojami max 2 vaikai) 
Kiekvieno etapo metu skaičiuojami KETURI geriausi komandos narių rezultatai ir 
papildomai max 2 vaikų „bonusai“. 
 
PVZ: Komandos „Greituoliai“ 1-o etapo rezultatai: 

Dalyvis Grupė Taškai 
1as Alavinė, mergina 100 (asmeniniai taškai 564) 
2as Alavinė, mergina 100 (asmeniniai taškai 856) 
3ias Alavinė, vaikinas 100 (asmeniniai taškai 754) 
4as Žalvarinė, vyras 954 
5as Žalvarinė, vyras 789 
6as Žalvarinė, vyras 896 
7as Žalvarinė, moteris 675 
8as Plieninė, vyras  567 
9as Plieninė, vyras 768 
10as Plieninė, mergina 1000 
11as Plieninė, mergina 876 
12as Plieninė, mergina 541 

“Greituolių” taurės taškai šiame etape 954+896+1000+876+100+100=3926 
 



 

 

Jei komandos bus surinkusios vienodai taškų, nugalėtoją lems taškai gauti iš ilgiausių 
trasų. 
 

9. REGISTRACIJA 
Registracija galima puslapiuose www.trailokalve.lt ir www.dbsportas.lt 
 

10. APDOVANOJIMAI 
Kiekvieno etapo metu grupių prizininkai bus apdovanoti rėmėjų įsteigtais prizais. 
Paskutinio etapo pabaigoje,  atminimo suvenyrais bus apdovanoti visi dalyviai įveikę 
bent 5 turus. 
Paskutinio etapo pabaigoje bus apdovanojami visų grupių prizininkai taurės įskaitoje 
Paskutinio etapo pabaigoje bus apdovanojamos trys daugiausiai taškų Komandinėje 
taurės įskaitoje surinkusios komandos. 
   

11. DALYVIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
 Dalyvaudami varžybose visi dalyviai patvirtina, kad yra susipažinę su šiais nuostatais 

bei kitomis organizatorių nustatytomis taisyklėmis ir sutinka jų laikytis. 
 Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su 

dalyvavimu renginyje susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) 
riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų. Už 
nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneriai. 
Organizatoriai už dalyvių sveikatą neatsako.  

 Varžybų metu dalyviai privalo laikytis kelių eismo taisyklių. 
 Savo saugumui –apranga ir spec. inventoriumi dalyviai privalo pasirūpinti patys.  
 Organizatoriai už dalyvių daiktų saugumą neatsako. 
 

12. KITOS SĄLYGOS 
*     Dalyviai sutinka būti fotografuojami ir filmuojami, o jų nuotraukos ir vaizdo 
medžiaga gali būti naudojama renginio viešinimo ir kitais tikslais. 
*     Organizatoriai pasilieka teisę papildyti ar keisti varžybų nuostatus. 

KONTAKTAI 
el.paštas trailokalve@gmail.com 
tel.: 862269598 
 


