Snow Arena Slalomo taurė 2013
„Snow Arena taurė“ varžybų
Nuostatai
1. Bendri nuostatai
Nuostatai yra pagrindinis dokumentas nustatantis organizacijos bei varžybų eigos tvarką.
Nuostatų reikalavimai yra privalomi varžybų dalyviams bei organizatoriams (teisėjų
komandai, treneriams, aptarnaujančiam personalui ir kitiems asmenims susijusiems su
varžybomis).
2. Tikslai ir uždaviniai
Varžybų tikslas yra kalnų slidinėjimo populiarinimas Lietuvoje ir užsienyje, stipriausių
slidininkų išaiškinimas.
Uždaviniai:
Populiarinti kalnų slidinėjimo sportą Lietuvoje;
Dalintis patirtimi tarp trenerių ir klubų;
Įgyti patirties ateityje Snow Arenoje rengti didelius tarptautinius renginius;
Pasirengti 2014 m. Snow Arenoje vyksiančioms FIS Slalomo-SL varžyboms.
3. Varžybų terminai bei jų rengimo vieta
Varžybos vyks 2013m. lapkričio 9 dieną.
Rungtis- SL (slalomas).
Vieta – visus metus veikiantis kalnų slidinėjimo kompleksas „Snow Arena“, Druskininkai,
Lietuva. (Nemuno kelias 2, Mizarų kaimas, Lt-67308, Druskininkų sav.).
4. Varžybų programa
10.00-10.45 dalyvių registracija, mandatinė komisija, teisėjų susirinkimas, burtų nurodančių
eilės numerį traukimas.
10.45-11.00 - varžybų starto numerių dalybos.
11.00 – varžybų atidarymo ceremonija;
11.30 – trasos apžiūra , apšilimas;
12.00 – varžybų pradžia, pirmo dalyvio startas;
16.00 – rezultatų sumavimas, teisėjų susirinkimas;
17.00 – rezultatų apibendrinimas, apdovanojimai.
5. Reikalavimai varžybų dalyviams
Dalyviai privalo turėti sveikatos draudimą.
Dalyviai privalo dėvėti šalmus.
Dalyvio startinis varžybų mokestis – vaikams 35 Lt (10 Eurų), suaugusiems – 50 Lt (15 Eurų).

6. Starto taisyklės ir varžybų rezultatų skaičiavimas
Dalyvauti varžybose leidžiama dalyviams laiku pateikusiems prašymus ir atitinkančius šių
nuostatų 5 dalį.
Amžiaus grupės:
1-a grupė.
Mergaitės/berniukai iki -13 metų (2001 m. Gimimo ir jaunesni);
2-a grupė
Mergaitės/berniukai 13-15 metų (2000-1998m. gimimo);
3-a grupė
Moterys/vyrai 16 -30 metų (1997 -1983 m. gimimo);
4-a grupė
Moterys/vyrai 31 metai ir vyresni (1982 m. gimimo ir vyresni)
Amžiaus grupės sudaromos atsižvelgiant į gimimo metus.
Pagrindinis teisėjas turi teisę (dėl mažo dalyvių skaičiaus jei grupėje mažiau nei 5 dalyviai)
perkelti dalyvius į gretimą vyresnę amžiaus grupę.
Varžybos rengiamos kieto paviršiaus trasoje !!!
Starto eiga:
1) 1-a grupė mergaitės;
2) 2-a grupė mergaitės;
3) 3-a grupė moterys;
4) 4-a grupė moterys;
5) 1-a grupė berniukai;
6) 2-a grupė berniukai;
7) 3-a grupė vyrai;
8) 4-a grupė vyrai;
Starto eiga pirmame bandyme nustatoma burtų keliu.
Antrajame bandyme startuojama atvirkštine tvarka grupėse. Grupių eiliškumas išlieka toks
pat kaip ir pirmojo bandymo metu.
Slalomo-SL varžybos vyksta pagal FIS taisykles atitinkančias varžybose numatytas taisykles.
Laimėtojai ir prizininkai nustatomi kiekvienoje amžiaus grupėje susumavus 2-jų bandymų
laikus.
7. Apdovanojimai
Laimėtojai ir prizininkai apdovanojami, medaliais ir rėmėjų prizais.
8. Varžybų organizacija ir vadovavimas varžyboms
Varžybas vykdo „Snow Arena“ ir Lietuvos kalnų slidinėjimo federacija.
Varžybų rengime ir eigoje dalyvauja teisėjų kolegija.
Dalyvių apgyvendinimu ir maitinimu, savo sąskaita rūpinasi patys dalyviai (ar jų atstovai:
mokyklos, klubai)

9. Finansavimas
Varžybos vyksta „Snow Arena“, Lietuvos kalnų slidinėjimo federacijos lėšomis, rėmėjų o
taip pat iš lėšų surinktų už startinį mokestį.
10. Paraiškos dalyvavimui
Paraiškos dalyvavimui (1 ir 2 priedai) turėtų būti pateikti iki mandatinės komisijos darbo
pradžios. Preliuminarios paraiškos teikiamos el. paštu iki lapkričio 6 d.
Smulkesnė informacija apie varžybas bei registracija vykdoma elektroniniu paštu
sport@snowarena.lt arba tel. +37068612853.

Priedas 1

Paraiška dalyvauti „Snow Arena taurė“ varžybose
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Vardas, pavardė
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Klubas

Grupė

Kontaktinė informacija
(Tel. Nr., el-paštas)

Komandos vadovas

Pastabos

(vardas, pavardė, parašas

Pasirašydamas paraišką komandos vadovas (dalyvis) patvirtina kad
laikysis Snow Arena vidaus tvarkos taisyklių ir varžybų nuostatų.

11. Rėmėjai

