
 

 

 

2016 m. Lietuvos riedslidžių taurės IV (paskutinis 2016 m.) etapas ir  

Lietuvos vaikų, jaunių, jaunučių pirmenybių IV (paskutinis 2016 m.) turas 

VARŽYBŲ NUOSTATAI 

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

sportininkams varžytis varžybose ir patikrinti Lietuvos slidininkų pasirengimą vasaros laikotarpiu. 

 

Vadovavimas: varžybas rengia ir vykdo Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija, Anykščių kūno 

kultūros ir sporto centras, Anykščių slidinėjimo sporto klubas „Viesulas“. Trasos direktorius – Algis 

Drūsys, vyr. teisėjas - Dovydas Mickus, sekretorius – Aidas Žigilėjus. 

 

Vykdymo vieta ir laikas: varžybos bus vykdomos 2016 m. spalio 2 d. (sekmadienį) Anykščiuose, 

Anykščių regioniniame parke prie Puntuko akmens. Koordinatės: 55.484179, 25.058462 

 

Varžybų trasa: varžybos vykdomos Anykščių regionio parko dviračių trasoje. Dalyviai varžysis 

atitinkamą atstumą pagal amžiaus grupes nuvažiuodami į vieną pusę bei grįždami ta pačia trasa: 

- Riedslidės vaikai (V13, M13) – 1 km. pirmyn + 1 km. atgal – 2 km. 

- Riedslidės moterys (M15, M17, M21) – 2 km. pirmyn + 2 km. atgal – 4 km. 

- Riedslidės vyrai (V15, V17, V21) - 3 km. pirmyn + 3 km. atgal – 6 km. 

- Riedučiai vaikai (RIED-V13, RIED-M13) 1 km. pirmyn + 1 km. atgal – 2 km. 

- Riedučiai suaugę (RIED-M21, RIED-V21) 3 km. pirmyn + 3 km. atgal – 6 km. 

 

Dalyviai: varžybose gali startuoti visi norintys. Sportininkai skirstomi į grupes pagal 

amžių ir inventoriaus tipą: 

- 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-M21, RIED-V21) – 2002 m. g. ir vyresni. 

 

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. 

 

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

Starto protokolai sudaromi atsižvelgiant į pirmųjų trijų taurės etapų rezultato vidurkį. 

 

Programa: 

Iki 11.00 val. Komandų atvykimas į varžybų centrą. 

11.00 – 11.50 val. Starto numerių išdavimas. Susipažinimas su trasa bei starto ir finišo vietomis. 

Pasiruošimas varžyboms. 

https://www.google.lt/maps/place/55%C2%B029'03.0%22N+25%C2%B003'30.5%22E/@55.4858693,25.0523302,1466m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.484179!4d25.058462


11:30 val. Vadovų pasitarimas. 

12.00 val. Varžybų pradžia 

 12.00 – Riedslidės (M13) – 2 km. 

 12:15 – Riedslidės (V13) – 2 km. 

 12.30 – Riedučiai (RIED-M13, RIED-V13) – 2 km. 

 12.50 – Riedslidės (M15, M17, M21) – 4 km 

 13:20 – Riedslidės (V15, V17, V21) – 6 km. 

 13:50 – Riedučiai (RIED-M21, RIED-V21) – 6 km. 

15:00 val. Nugalėtojų bei prizininkų apdovanojimai. 

 

Nugalėtojų ir prizininkų nustatymas, apdovanojimai riedslidžių taurės IV etape: sportininkas 

finišavęs pirmas IV-ame taurės etape - iškovoja pirmą vietą IV-ame taurės etape, antras – antrą ir t.t. 

Sportininkai užėmę prizines vietas IV-ame taurės etape apdovanojami medaliais bei diplomais.  

 

Nugalėtojų ir prizininkų nustatymas, apdovanojimai riedslidžių taurės sumoje: po IV-ojo etapo 

apdovanojimų įvyks bendri visų keturių riedslidžių taurės etapų apdovanojimai. Primename, jog 

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. Nugalėtojai 

apdovanojami taurėmis ir prizais, prizininkai – prizais. 

 

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. 

 

Paraiškos ir dalyvių priėmimo sąlygos: dalyvių registracija iki 2016 m. rugsėjo 29 d. 23.59 val. 

tik internete: https://goo.gl/forms/gETvW48YWfTnvG2L2  

 

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. 

https://goo.gl/forms/gETvW48YWfTnvG2L2

