
                 ŠIAULIŲ MIESTO 2017 metų SLIDINĖJIMO ČEMPIONATAS 

                                            S-Sporto taurės I etapas  

                                                    NUOSTATAI 
 

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. 

1. Propaguoti slidinėjimo sportą. 

2. Išaiškinti stipriausius slidininkus. 

3. Plėtoti sportą kaip laisvalaikio praleidimo formą, atkreipti dėmesį į sveiką gyvenimo būdą. 
 

II. DALYVIAI IR TRASA. 

4. Čempionatas atviras. Varžybose gali dalyvauti visi norintys. 

5. Amžiaus grupės ir trasa: 

V/M – startuoja visi norintys, pagrindinė grupė - ELITAS; 

V/M mėgėjai – visi, kurie nepasiruošę ELITO grupei 

                     V40/M40 – 1977 ir vyresni;  

V50/M50 – 1967 ir vyresni; 

V18/M18 – 1999-2000 gimimo; 

V16/M16 – 2001-2002 gimimo; 

V14/M14 – 2003-2004 gimimo; 

V12/M12 – 2005 ir jaunesni.  
 

Trasa 10 km (4 x 2,5 km) – pagrindinė grupė 

Trasa 7,5 km (3 x 2,5 km) – V40, V18, V16 grupėms  

Trasa 5 km (2 x 2,5 km) – V/M mėgėjai, V/M14, V/M50, M40, M18, M16 ir V/M100; 

Trasa 0,5 km  – V/M12 grupei – startas bendras. 

Trasa paruošta slysti laisvu stiliumi. Dėl oro sąlygų gali truputi keistis trasų ilgiai. 

Bus paruošta trasa ir „Snaigės žygio“ dalyviams. 
 

III. VADOVAVIMAS VARŽYBOMS. 

6. Varžybas organizuoja ir vykdo sporto klubas „S-Sportas“ ir Šiaulių lengvosios atletikos ir 

sveikatingumo centras. 
 

IV. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS. 

7. Varžybos vykdomos 2017 m. vasario 16 d. (ketvirtadienis) Salduvės parke. 

8. Atidarymas – 13.00 val.. Startas – 13.05 val., starto intervalas 30 sek. 
 

V. REGISTRACIJA IR DALYVAVIMO SĄLYGOS. 

9. Registracija iki vasario 13 dienos 19.00 val. parduotuvėje „S-Sportas“ J.Jablonskio g. 16 arba 

www.s-sportas.lt. Registruojantis reiks nurodyti: vardą, pavardę, gimimo metus ir grupę, atstovaujamą 

klubą, mokyklą ir miestą. 

10. Starto mokestis – 5 eur, moksleiviams – 3 eur. Registruojantis po vasario 13 dienos starto 

mokestis – 10 eur, moksleiviams – 6 eur. Sumokėjęs starto mokestį, dalyvis patvirtina, kad žino 

slidinėjimo taisykles ir atsako už savo sveikatą. 

11. „Snaigės žygio“ dalyviams starto mokesčio nėra. 
 

VI. APDOVANOJIMAS 

12. Elito (pagrindinė grupė) trejetukas  apdovanojami „S-Sportas“ dovanų čekiais: 100 eur – 50 eur 

– 30 eur. Jei grupėje startuoja mažiau nei 10 dalyvių, dovanų čekis – tik pirmai vietai. 

13. Dalyviai, užėmę 1-3 vietas, apdovanojami medaliais ir diplomais. 

14. Po varžybų dalyvių lauks karšta arbata. 

15. Jei sniego bus per mažai, varžybos bus atšauktos. Apie vykdymą/nevykdymą bus paskelbta 

vasario 10 d.. 
 

Informacija tel. 8 699 59194,  www.s-sportas.lt 

 

 

 

http://www.s-sportas.lt/
http://www.s-sportas.lt/

