
TVIRTINU 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 

Direktorė Liucina Kotlovska  

 

2017 M. ATVIRO VILNIAUS RAJONO SLIDINĖJIMO ČEMPIONATO  

NUOSTATAI  
 

I. Tikslai ir uždaviniai 

1. Populiarinti žiemos sportą tarp vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų gyventojų kaip aktyvaus laisvalaikio leidimo 

formą.  

2. Populiarinti masines slidinėjimo varžybas. 

II. Vieta ir laikas 

Atviros Vilniaus rajono slidinėjimo pirmenybės vyks 2017 m. sausio 28 d. Vilniaus rajone, Nemenčinėje, Kalno g. 

16B. 

Varžybų  pradžia  11.00 val.  

III. Organizavimas 

Atvirų Vilniaus rajono slidinėjimo pirmenybių organizatorius  – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 

Kultūros, sporto ir turizmo skyrius, vedėjas Edmund Šot, tel. 8-5 2730253; Vilniaus rajono savivaldybės sporto 

mokykla, tel. 8-5 2371439. Varžybų vyr. teisėjas Marijan Kačanovski. Sekretorius Jurij Levko. 

IV. Dalyviai 
Varžybose gali dalyvauti visi slidininkai, pasirengę įveikti ilgus nuotolius ir pasitikrinę sveikatą. Už dalyvių 

sveikatos būklę organizatoriai neatsako.Gedimino slidinėjimo maratono distanciją įveikia laisvu stiliumi. 

Varžybų dalyvių amžiaus grupės: 

 

Vaikai:  grupė „A“ 2010 m. ir jaunesni berniukai   0,5 km  

 grupė „B“ 2010 m. ir jaunesnės mergaitės  0,5 km 

grupė „C“  2005 – 2009 gim. m. berniukai   1 km   

 grupė „D“ 2005 – 2009 gim. m. mergaitės  2 km  

grupė „E“ 2003 – 2004 gim. m. mergaitės  2 km 

grupė „F“ 2003 – 2004 gim. m. berniukai   3 km 

grupė „G“  2001 – 2002 gim. m. mergaitės   3 km 

grupė „H“ 2001 – 2002 gim. m. berniukai   5 km 

grupė „I“  2000 – 1998 gim. m. merginos   5 km  

grupė „J“  2000 – 1998 gim. m. vaikinai   7,5 km 

 

Suaugę:  I grupė:  vyrai 1977 – 1996 gim. m.   7,5 km 

II grupė:  vyrai 1976 gim. m. ir vyresni   7,5 km 

III grupė:  moterys 1977 – 1996 gim. m.  5 km  

IV grupė:  moterys 1976 gim. m. ir vyresnės  5 km  

V. Programa 

10.50 val. varžybų atidarymas 

11.00 val.  varžybų startas  

14.00 val. apdovanojimai  

15.00 val. varžybų uždarymas  

VI. Apdovanojimas 

Dalyviai, savo grupėse užėmę I – III vietas, apdovanojami: diplomais, medaliais ir prizais.  

 

VII.  Dalyvių registracija 

Dalyvių registracija internetu www.sportomokykla.lt,  iki 2017 m. sausio 27 d. 12 val. Numerių išdavimas vietoje 

10:00 val. -  10.40 val. 
 

VIII. Papildoma informacija 

1. Organizatoriai turi teisę dėl oro sąlygų keisti varžybų datą. 

2. Jeigu amžiaus grupėje nesusirenka 5 dalyvių, organizatoriai turi teisę perkelti juos į kitą grupę. 

3. Preliminariai neužsiregistravusiems maratono dalyviams organizatoriai starto numerių negarantuoja. 

4. Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla, tel./faksas (8-5) 2371439, el. p. vrssportomokykla@gmail.com. 

 

    

 Organizacinis komitetas   
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