2017 m. Lietuvos kalnų slidinėjimo čempionatas
VARŽYBŲ NUOSTATAI

1. Tikslas ir uždaviniai:
Populiarinti kalnų slidinėjimą Lietuvoje, patikrinti pajėgiausių Lietuvos slidininkų pasirengimą,
ruošiantis pagrindinėms tarptautinėms varžyboms – Pasaulio suaugusiųjų , jaunimo - U23, jaunių
čempionatams ir kitoms varžyboms.
2. Varžybų vadovavimas ir organizatoriai:
Kalnų slidinėjimo varžybas organizuoja ir vykdo Lietuvos Nacionalinė slidinėjimo asociacija
( LNSA), Lietuvos kalnų slidinėjimo federacija ( LKSF) ir Latvijos slidinėjimo federacija (LSF).
3. Varžybų vykdymo vieta ir laikas:
Varžybas bus vykdomos 2017.03.16-03.26 Pyha, Suomijoje.
4. Varžybų dalyviai:
varžybose dalyvauja Lietuvos piliečiai. Užsienio šalių piliečiai dalyvauja be konkurencijos. Sportininkai
skirstomi į grupes pagal amžių:

KATEGORIJOS
SUAUGUSIEJI E
JAUNIMAS U21
JAUNUČIAI U16
JAUNUČIAI U14
JAUNUČIAI U12

2000 ir vyresni
1996-2000
2001-2002
2003-2004
2005-2006

AMŽIAUS GRUPĖS
1. Merginos 2005-2006 metų

L1

1. Jaunuoliai 2005-2006 metų

M1

2. Merginos 2003-2004 metų

L2

2. Jaunuoliai 2003-2004 metų

M2

3. Merginos 2001-2002 metų

L3

3. Jaunuoliai 2001-2002 metų M3

4. Merginos 1996-2000 metų

L4

4. Jaunuoliai 2001-2002 metų M4

5. Moterys

L5

5. Vyrai

2000 ir vyresnės

2000 ir viresni

M5

5. Lietuvos čempionato (LČ) varžybų programa jaunučiams (U12,U14,U16):
17.03.16 SG oficiali treniruotė
17.03.17 SG, AC LČ varzybos
17.03.18 GS LČ varžybos
17.03.19 SL LČ varžybos

6.Lietuvos čempionato (LČ) varžybų programa jauniams ir suaugusiems(U21,E):
17.03.24 GS LČ varžybos
17.03.25 SL LČ varžybos
Lietuvos čempionato varžybos vykdomos bendroje įskaitoje su Baltic cup trečio etapo varžybomis.
Smulkesnė Baltic cup varžybų informacija http://www.infoski.lv/kalnusleposana/sacensibu-kalendars/2016-2017-gada-sezona/marts/fis-balticcup-3rd-stage/

8. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas
Jei bet kurioje amžiaus grupėje yra iki trijų dalyvių, tai jie perkeliami į gretimą vyresnę amžiaus
grupę.
SG rungtyje, atskirose amžiaus grupėse, nugalėtojai nustatomi pagal vieno nusileidimo laiką.
AC rungtyje, atskirose amžiaus grupėse, nugalėtojai nustatomi pagal dviejų rungčių- SG ir SL
nusileidimų laikų sumą.
GS ir SL rungtyse, atskirose amžiaus grupėse, nugalėtojai nustatomi pagal dviejų nusileidimų laikų
sumą. Absoliutūs nugalėtojai tiek slalomo (SL) tiek slalomo milžino (GS) rungtyse nustatomi pagal
dviejų nusileidimų laikų sumą, nepaisant amžiaus grupių. Nugalėtojai ir prizininkai ( 1;2;3 vietos)
abiejose rungtyse, atskirose amžiaus grupėse apdovanojami 2017 m. Lietuvos Kalnų Slidinėjimo
Čempionato medaliais. Absoliutūs nugalėtojai ir prizininkai ( nepaisant amžiaus grupių )
apdovanojami medaliais.

9. 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 .
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Nuostatai patvirtinti LNSA valdybos elektroninės apklausos būdu.

