
 

 

2016 m. Lietuvos riedslidžių taurė 
NUOSTATAI 

Projektas 
 

1. Tikslas ir uždviniai: Populiarinti slidinėjimo sportą riedslidėmis Lietuvoje, suteikti sąlygas 

Lietuvos sportininkams varžytis varžybose Lietuvoje ir patikrinti Lietuvos slidininkų pasirengimą 

vasaros laikotarpiu. 

 

2. Organizatoriai: Varžybas rengia ir vykdo Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija. 

 

3. Taurės etapai: 2016metų Lietuvos riedslidžių taurę sudaro 4 etapai vykstantis skirtinguose 

Lietuvos miestuose: 

 

 2016  05 29 „Speedway“ kartodromas Elektrėnuose 

 2016 06 19 Vilnius 

 2016 07 24 Utena 

 2016 10 ?? Anykščiai 

(Renginių datos ir vietos yra preliminarios ir gali keistis) 

 

4. Dalyviai: Varžybos asmeninės. Sportininkai skirstomi į šias grupes:   

 

- Riedslidės vyrai ir moterys (V21, M21)– 1998 m. g. ir vyresni; 

- Riedslidės jauniai (V17, M17) – 1999 - 2000 m. g. 

- Riedslidės jaunučiai (V15, M15) – 2001 – 2002 m.g. 

- Riedslidės vaikai  (V13, M13)– 2003 m. g. ir jaunesni  

- Riedučiai vyrai ir moterys (RIED-M, RIED-V) – visos amžiaus grupė 

 

5. Inventorius:  Riedslidžių vaikų, jaunučių ir jaunių grupėse sportininkai privalo startuoti su 

START firmos riedslidėmis (ratukai ir guoliai negali būti modifikuoti ar kitokie, nei numato 

gamintojas), neturint galimybės startuoti su START riedslidėmis, sportininkai gali rinktis vyrų / 

moterų riedslidžių grupę, kurioje riedslidžių apribojimai taikomi nėra. Riedučių grupėje galima 

startuoti su riedučiais, nenaudojant lazdų atsispyrimui. 

 

6. Varžybų formatas ir programa: Skelbiama etapo informacijoje prieš kekvieno etapo varžybas 

 

7. Rezultatų nustatymas: Kiekvieno etapo nugalėtojai grupėse nustatomi pagal trasoje sugaištą 

laiką. Už pasiektą rezultatą dalyvis gauna taškus, apskaičiuojamus pagal formulę: (Tn/Td) × 1000 

= A, kur Td – dalyvio sugaištas laikas trasoje, Tn – nugalėtojo laikas, A – gauti taškai. Sezono 

nugalėtojas ir prizininkai kiekvienoje grupėje nustatomi pagal taškų sumą, surinktą 3 iš 4 

geriausių startų. 



 

 

 

 

8. Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas: Po kekvieno etapo varžybų nugalėtojai ir prizininkai 

apdovanojami diplomais ir medaliais 

Viso sezono nugalėtojai ir prizininkai po paskutiniojo etapo apdovanojami diplomais bei prizais 

 

9. Saugumas: Varžybų metu sportininkai privalo startuoti ir finišuoti dėvėdami šalmą, startuoti be 

šalmo yra draudžiama.  

Dalyviai patys atsako už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu, už moksleivius atsako ir jų 

treneriai. 

 


