2015/2016 m. sezono slidinėjimo taurės varžybų Vilmanto Gineito atminimui
NUOSTATAI
Varžybų tikslas.
Prisiminti vieną geriausių Lietuvos trenerių Vilmantą Gineitą;
populiarinti slidinėjimo sportą Lietuvoje;
išaiškinti stipriausius slidininkus atskirose amžiaus grupėse.
Vykdymo vieta ir laikas.
varžybos bus vykdomos 2016 m. kovo 6 d. (sekmadienį) Ignalinoje - Lietuvos žiemos sporto
centre.
Vadovavimas ir vykdymas.
Varžybas organizuoja Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija. Vykdo Ignalinos kultūros ir
sporto centras, Lietuvos žiemos sporto centras. Vyriausias teisėjas Henrikas Rudakas.
Organizacinio komiteto vadovas Bronius Cicėnas.
Varžybų dalyviai:
Varžybose gali dalyvauti visų šalių piliečiai. Sportininkai skirstomi į grupes pagal amžių:
1) Veteranai – V50 ir veteranės – M50 (1966 m.g. ir vyresni);
2) Veteranai – V40 ir veteranės – M40 (1967 – 1976 m.g.);
3) Vyrai – V21 ir moterys - M21 (1977 – 1995 m.g.);
4) Jaunimas vaikinai - V19 ir jaunimas merginos - M19 (1996 - 1997 m.g.);
5) Jauniai - V17 ir jaunės - M17 (1998 – 1999 m.g.)
6) Jaunučiai – V15 ir jaunutės – M15 (2000 – 2001 m.g.);
7) Vaikai berniukai – V13 ir vaikai mergaitės – M13 (2002 m.g. ir jaunesni).
Varžybų programa.
Varžybos vykdomos laisvu stiliumi.
11.00-12:00 val. Dalyvių numerių išdavimas starto vietoje.
11.30 val. Vadovų pasitarimas. Susipažinimas su trasa.
12.00 val. Varžybų pradžia. Masinis startas grupėms pagal distancijas.
12.00 val. - V13, V15, M13, M15 – 3 km.
12.30 val. – M17, M19, M21, M40, M50 – 5 km.
13.10 val. – V17, V19, V21, V40, V50 – 10 km.
14.00 val. – varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas.
Nugalėtojų ir prizininkų nustatymas, apdovanojimai.
Nugalėtojai apdovanojami taurėmis. Visi prizininkai apdovanojami diplomais.
Paraiškos ir dalyvių priėmimo sąlygos.

Dalyvių registracija iki 2016 m. kovo mėn. 4 d. 10.00 val. tik internete:
http://goo.gl/forms/pL4wAHeuhP. Dėl pavėluotos registracijos kreipkitės el. paštu
dovydas.mickus@nsaski.lt.
Už saugą varžybų metu atsako varžybų vykdytojai. Pilnamečiai varžybų dalyviai yra patys atsakingi
už jų pačių saugumą, už nepilnamečių saugumą yra atsakingi juos lydintys asmenys.

