2017 m. Kalnų slidinėjimo mėgėjų pirmenybės
VARŽYBŲ NUOSTATAI

1. Tikslas ir uždaviniai:
Populiarinti kalnų slidinėjimą Lietuvoje.
2. Varžybų vadovavimas ir organizatoriai:
Kalnų slidinėjimo varžybas organizuoja ir vykdo Lietuvos kalnų slidinėjimo federacija ( LKSF) ,
„Kronplatz Racing Center“ , Italija, atstovai. Vyriausias teisėjas Paulius Augūnas.
3. Varžybų vykdymo vieta ir laikas:
Varžybas bus vykdomos 2017.03.04-03.11 dienomis “Kronplatz ”slidinėjimo vietovėje ( Italija ).
4. Varžybų dalyviai:
Varžybose dalyvauja Lietuvos piliečiai. Užsienio šalių piliečiai dalyvauja be konkurencijos.
Sportininkai skirstomi į grupes pagal amžių:

AMŽIAUS GRUPĖS
1. Mergaitės 2007 ir jaunesnės

L1

1. Berniukai 2007 ir jaunesni

M1

2. Mergautės 2006-2002 metų

L2

2. Berniukai 2006-2002 metų

M2

3. Moterys

2001-1988 metų

L3

3 .Vyrai

2001-1988 metų

M3

4. Moterys

1987-1978 metų

L4

4. Vyrai

1987- 1978 metų M4

5. Moterys

1977-1968 metų

L5

5. Vyrai

1977-1968 metų

6. Moterys

1967 m. ir vyresnės

L6

6. Vyrai

1967 m. ir vyresni M6

M5

5. Varžybų programa:
Didysis slalomas ( GS ) .
- Mėgėjų varžybos (GS) - 2017.03.09 (ketvirtadieni).
-Rezervinė diena

- 2017.03.10 (penktadienis).

6. Planuojamas varžybų vykdymo vieta ir laikas :
„Kronplatz“ – slidinėjimo kurortas.
Varžybų vieta- Šlaitas -Pre da Peres (Nr.32R)
Mėgėjų varžybų detalesnė info dalyvių registracijos vietoje.

7. Informacija apie trasas

Varžybų vykdymo vieta
Vartų skaičius

Didysis slalomas ( GS )
Pre da Peres (Nr.32R)
Apie 20-25

8. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas
Abiejose rungtyse, atskirose amžiaus grupėse, nugalėtojai nustatomi pagal abiejų nusileidimų laikų
sumą. Absoliutūs nugalėtojai nustatomi pagal dviejų nusileidimų laikų sumą, nepaisant amžiaus
grupių. Nugalėtojai ir prizininkai ( 1;2;3 vietos) abiejose rungtyse, atskirose amžiaus grupėse
apdovanojami 2017 m. medaliais. Absoliutūs nugalėtojai ( nepaisant amžiaus grupių )
apdovanojami taurėmis.

9. Kainos
Starto mokestis dalyvaujantiems treniruotėse ir varžybose :
40 EUR suaugusiems nuo 18 metų ir vyresni. (1999 m. ir vyresni).
20 EUR vaikams ir jaunučiams iki 18 metų. (2000 m. ir jaunesni).

Varžybų dalyvių registracijos vietoje.
Būtina nurodyti dalyvio:
VARDAS PAVARDE, GIMIMO DATA, MIESTAS.
10. Informacija
Visi varžybų dalyviai turi būti apsidraudę pagal draudimo reikalavimus kalnų slidinėjimo
varžyboms. Dalyviai patys atsako už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu, už moksleivius atsako ir
jų treneriai.
Visiems varžybų dalyviams privaloma dėvėti šalmus .

Tvirtinu :
LKSF Prezidentas

Paulius Augūnas

