
 

 

            

2016 m. Lietuvos riedslidžių taurės II etapas ir Lietuvos vaikų,  jaunių, 

jaunučių pirmenybių II turas 

VARŽYBŲ  NUOSTATAI 

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

sportininkams varžytis varžybose ir patikrinti Lietuvos slidininkų pasirengimą vasaros laikotarpiu. 

2. Vadovavimas: varžybas rengia ir vykdo Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija. 

3. Vykdymo vieta ir laikas: varžybos bus vykdomos  2016 m. birželio 19, d. (sekmadienį) Nemenčinėje. 

(tiksli varžybų vieta bus patikslinta) 

4. Dalyviai ir programa: Varžybose gali startuoti visi norintys. Sportininkai skirstomi į grupes pagal 

amžių ir inventoriaus tipą: 

5. Varžybos asmeninės, kiekviena grupė startuoja bendru startu, varžybos vykdomos laisvu stiliumi. 

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

- Riedučiai vyrai ir moterys (RIED-M, RIED-V) – 2003 m. g. ir vyresni 

 

6. Varžybų trasa: varžybos bus vykdomos miesto gatvėmis, tiksli varžybų  trasa bus paskelbta netrukus 
Varžybų dalyviai, priklausomai nuo grupės, kurioje startuoja, turi įveikti šias distancijas: 

Vaikai: (M13, V13) –  

Moterys (M15, M17, M21) – 

Vyrai (V15, V17, V21) – 

Riedučiai (RIED-M, RIED-V) –  

 

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.  

 

Programa: 

Iki 11.00 val. Komandų atvykimas į varžybų centrą. 

11.00 – 11.20 val. Vadovų pasitarimas. Starto numerių išdavimas. 

11.20 – 11.50 val. Susipažinimas su trasa bei starto ir finišo vietomis. Pasiruošimas varžyboms. 

12.00 val. Varžybų pradžia.  

12.00 val. Startas (atskiros amžiaus grupės startuoja bendru startu): 

12.00 – Vaikai (M13) 

 12:10 – Vaikai (V13) 

 12.20 – Moterys (M15, M17, M21)0 

 12:50 - Vyrai (V15, V17, V21) 

 13:20 – Riedučiai (VISI) 

13.50 val. Nugalėtojų bei prizininkų apdovanojimai 



 

7. Nugalėtojų ir prizininkų nustatymas: Sportininkas finišavęs pirmas- iškovoja pirmą vietą, antras – 

antrą ir t.t. Trasos įveikimo laikas skaičiuojamas taurės sumos nugalėtojams ir prizininkams nustatyti. 

 

8. Apdovanojimas: Nugalėtojai ir prizininkai  apdovanojami diplomais bei medaliais. 

 

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

be šalmo yra draudžiama. Lėtesnis dalyvis trasoje negali trukdyti jį aplenkti stipresniam sportininkui. 

Lenkiamas dalyvis turi trauktis į dešinę trasos pusę. 

 

10. Paraiškos ir dalyvių priėmimo sąlygos: dalyvių registracija iki 2016 m. birželio mėn. 16 d. 23.59 

val. tik internete: http://goo.gl/forms/uBwzm7YRr7Hf6Zhj2  

 

 

 

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

 Komandiruojanti organizacija apmoka dalyvių komandiruotės išlaidas. 

http://goo.gl/forms/uBwzm7YRr7Hf6Zhj2

