
 

 

2016 m. Lietuvos moksleivių sporto asociacijos slidinėjimo taurės varžybų  

N U O S T A T A I 

 

Varžybų tikslas.  

Populiarinti žiemos sportą Lietuvoje, išaiškinti geriausius Lietuvos slidininkus mokinių ir suaugusiųjų 

tarpe. 

 

Vykdymo vieta ir laikas.  

Varžybos bus vykdomos  2016 m. vasario 5 dieną  Vilniuje – Vingio parke. Atvykimas į varžybas iki 

14.00 val. prie Vingio parko estrados. 

 

Vadovavimas ir vykdymas.  

Varžybas organizuoja Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija, Lietuvos moksleivių sporto 

asociacija, VšĮ ,,Sveikas miestas”. Vykdo  Lietuvos moksleivių sporto asociacija ir OK ,,Perkūnas”. 

Varžybų vyr. teisėjas Robertas Taškūnas, vyr.sekretorius Saulius Cininas. 

 

Varžybų dalyviai  ir distancijų ilgiai.  

Varžybose  dalyvauja sportininkai pagal amžiaus grupes:  

Vaikų grupė (V11, M11) 2004 m.g. ir jaunesni – 3 km., 2 km: 

Jaunučiai, jaunutės (V13, M13)  2002 – 2003 m.g. – 3 km, 2 km; 

Jauniai ir jaunės ,,B” gr. (V15, M15) 2000 – 2001 m.g. – 5 km, 3 km; 

Jauniai ir jaunės ,,A” gr. (V17, M17) 1998 – 1999 m.g. – 7,5 km, 5km; 

Suaugę (V21, M21) 1997 – 1982 m.g. – 10 km, 7,5 km; 

Veteranai (V35, M35) 1981 – 1972 m.g. - 7,5 km, 5 km; 

Veteranai (V45, M45) 1971 m.g. ir vyresni – 7,5 km, 5 km. 

 

Varžybų  programa.  

Varžybos vykdomos vasario 5 d. laisvu stiliumi, masiniu startu. 

Atvykimas  ir registracija iki 14.00 val. į Vingio parko estradą.  

15.00 val. - varžybų pradžia.  
Preliminarį starto tvarka: pradžioje startuoja sportininkai rungtyniaujantys 2 km. ir 3 km. 

distancijose. Vėliau startuoja besivaržantys ilgesnėse trasose. 

 

Apdovanojimas.  

Lenktynių nugalėtojai bei  prizininkai atskirose amžiaus grupėse apdovanojami taurėmis, diplomais ir 

prizais. 

 

Paraiškos ir dalyvių priėmimo sąlygos.  

Išankstinė dalyvių registracija būtina: el. paštu – robertas.taskunas@gmail.com iki 2016 m. vasario  

mėn. 4 d. 12.00 val. Visais varžybų klausimais kreiptis tel. 8-672 540503  (Robertas Taškūnas). 

 

Visas varžybų organizavimo ir vykdymo  išlaidas apmoka Lietuvos moksleivių sporto asociacija ir 

Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija. 

Visas komandiruotės išlaidas apmoka siunčianti organizacija 

Už saugą varžybų metu atsako varžybų vykdytojai. Už pilnamečių saugumą ir sveikatą atsako patys 

dalyviai, o už nepilnamečių saugumą ir sveikatą yra atsakingi juos lydintys asmenys. 

 

P.S.  Varžybų programa ir laikas gali būti keičiami priklausomai nuo oro sąlygų ir varžybų dalyvių 

skaičiaus. 
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