2018 metų Vilniaus miesto sporto centro atviros kalnų slidinėjimo
vaikų, jaunučių ir jaunių Pirmenybės
Klubo „Snow Bees“ taurė - suaugusiųjų tarpe.

BENDRI VARŽYBŲ NUOSTATAI
1. Tikslas ir uždaviniai:
1.1. 2018 m. metų Vilniaus miesto kalnų slidinėjimo vaikų, jaunučių ir jaunių Pirmenybių (toliauPirmenybių) ir

Klubo „Snow Bees“ taurė (toliau-Taurės) nuostatai, (toliau – Nuostatai)

reglamentuoja Pirmenybių ir Taurės organizavimo tikslą ir uždavinius, vieta ir laika, reikalavimus
pirmenybių dalyviams ir vykdytojams, Pirmenybių įskaitos skaičiavimo sistema, nugalėtoju
nustatymo ir apdovanojimo tvarką, paraiškų ir protestu priėmimo tvarka ir nagrinėjimo tvarką.
1.2. Pirmenybių tikslas – propaguoti kalnų slidinėjimą Lietuvoje, talentingų sportininkų paieška.
Rengti sportininkų pamainą, Lietuvos kalnų slidinėjimo nacionalinei rinktinei.
1.3. Taurės tikslas- propaguoti kalnų slidinėjimą Lietuvoje, vykdyti Elito grupės sportininkų
pasirengimo lygio kontrolę, bei ruoštis tarptautinėms varžyboms, vykdyti Masters1 ir Masters2
grupių sportininkų pasirengimą tarptautinėms varžyboms.
2. Varžybų vadovavimas ir organizatoriai:
Kalnų slidinėjimo varžybas organizuoja ir vykdo Lietuvos Nacionalinė slidinėjimo asociacija
(LNSA), Lietuvos kalnų slidinėjimo federacija ( LKSF) , Liepkalnio slidinėjimo centras.
Vyriausias teisėjas Paulius Augūnas, vyriausias sekretorius Andrius Grigaras.

3. Varžybų vykdymo vieta ir laikas: Varžybos bus vykdomos 2018.03.06 Minsko pl. 2, 02121
Vilnius, Liepkalnio slidinėjimo centre.

4. Varžybų dalyviai:
varžybose dalyvauja Lietuvos piliečiai. Užsienio šalių piliečiai dalyvauja be konkurencijos.
Sportininkai skirstomi į grupes pagal amžių:
KATEGORIJOS
2018 metų Vilniaus miesto sporto centro atviros kalnų slidinėjimo vaikų, jaunučių ir
jaunių Pirmenybės
Vaikai iki 15 metų
U8

2010-2011 metai
Mergaitės L1

U10

2008-2009 metai
Mergaitės L2

U12

Berniukai M2

2006-2007 metai
Mergaitės L3

U14

Berniukai M1

Berniukai M3

2004-2005
Mergaitės L4

Berniukai M4

Jaunučiai
U16

2002-2003
Mergaitės L5

Berniukai M5

Jauniai
U18

2000-2001
Mergaitės L6

Berniukai M6

Suaugusiųjų klubo „Snow Bees“ taurė
ELITAS

1983-1999
Moterys L7

MASTERS1

Vyrai M7

1964-1982
Moterys L8

MASTERS 2

Vyrai M8

1963 ir vyresni
Moterys L9

Vyrai M9

5. Varžybų programa:
Slalomas ( SL ) . Bus vykdomas slalomo varžybos. Du bandymai. Antram bandymui prileidžiami
sportininkai kurie finišavo ir nebuvo diskvalifikuoti pirmame bandyme. Varžybų pradžia 2018
metų kovoo 06 dieną
16.00-16.30 dalyvių registracija (registracija vyks slidžių nuomos patalpose, prie kasų)
16.45-17.00
17.15

pirmojo bandymo startas

18.30-18.45
19.00

trasos apžiūra

trasos apžiūra
antrojo bandymo startas

Pirma startuoja Pirmenybių U8,U10,U12, U14, U16, U18, po jų Masters 2, Masters 1, Elitas
grupių sportininkai.
6. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas
Jei bet kurioje amžiaus grupėje yra iki trijų dalyvių, tai jie perkeliami į gretimą vyresnę amžiaus
grupę. 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) atskirose amžiaus grupėse apdovanojami 2018 kovo 06 diena, parėjus
vienai valandai po visų dalyvių startų pabaigos
9. Kainos
Starto mokestis dalyvaujantiems varžybose :
15 Eur (keltuvo bilietas 5 val. įskaičiutas į kainą)
Starto mokestis mokamas : Registracijos metu, grynais pinigais.

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

Nuostatai patvirtinti LNSA valdybos elektroninės apklausos būdu.

