2017 metų Lietuvos kalnų slidinėjimo vaikų, ir jaunučių
pirmenybių 4 etapas, Alpių kombinacijos varžybos „Macron“
prizams laimėti
Nuostatai
1. Bendri nuostatai
Nuostatai yra pagrindinis dokumentas nustatantis organizacijos bei varžybų eigos tvarką.
Nuostatų reikalavimai yra privalomi varžybų dalyviams bei organizatoriams (teisėjų
komandai, treneriams, aptarnaujančiam personalui ir kitiems asmenims susijusiems su
varžybomis).
2. Tikslai ir uždaviniai
Varžybų tikslas yra kalnų slidinėjimo ir snieglenčių sporto populiarinimas Lietuvoje ir
užsienyje, stipriausių moksleivių slidininkų bei mokyklų išaiškinimas, talentingų sportininkų
paieška.
Uždaviniai:
Rengti sportininkų pamainą, Lietuvos kalnų slidinėjimo nacionalinei rinktinei;
Dalintis patirtimi tarp trenerių ir klubų;
Įgyti patirties ateityje Snow Arenoje rengti didelius tarptautinius renginius.
3. Varžybas organizuoja
Varžybas organizuoja VŠĮ „Sniegius“ ir UAB „Stamita“, kartu su Lietuvos Nacionaline
slidinėjimo asociacija (LNSA).

4. Varžybų terminai bei jų rengimo vieta
Varžybos vyks 2017m. balandžio 23 dieną.
Rungtis – Alpių kombinacija (super slalomo ir slalomo varžybos kalnų slidėmis).
Vieta – visus metus veikiantis kalnų slidinėjimo kompleksas „Snow Arena“, Druskininkai,
Lietuva. (Nemuno kelias 2, Mizarų kaimas, Lt-67308, Druskininkų sav.).
5. Varžybų programa
10.00-11.00 dalyvių registracija, mandatinė komisija, teisėjų susirinkimas.
11.05 – varžybų starto numerių traukimas.
11.30 – trasos apžiūra , apšilimas.
12.00 – varžybų pradžia, pirmojo bandymo (Super Slalomo) pirmo dalyvio startas.
13.00 – trasos apžiūra , apšilimas.
13.30 – antrojo bandymo (Slalomo) pirmo dalyvio startas.
14.10 – rezultatų sumavimas, teisėjų susirinkimas.
14.30 – rezultatų apibendrinimas, apdovanojimai.
Varžybų programa ir laikai gali keistis teisėjo sprendimu atsižvelgiant į dalyvių skaičių.
6. Reikalavimai varžybų dalyviams
Dalyviai privalo turėti sveikatos draudimą.
Dalyviai privalo dėvėti šalmus.
Dalyviai sutinka fotografuotis ir būti publikuojami ne komerciniais tikslais.

Dalyvio startinis varžybų mokestis – 5 € (be slidinėjimo bilieto) ir 10 € (su slidinėjimo
bilietu).
Įrangą ir aprangą bus galima išsinuomuoti „Snow Arena“ nuomos punkte.
7. Starto taisyklės ir varžybų rezultatų skaičiavimas
Dalyvauti varžybose leidžiama dalyviams laiku pateikusiems prašymus ir atitinkančius šių
nuostatų 6 dalį.
Dalyvių amžiaus grupės:
Vaikai iki 15 metų
U8

U10

U12

U14

Jaunučiai
U16

OPEN (Elite + Masters)

2009-2010 metai
Mergaitės
Berniukai
U8 M
U8 B
2007-2008 metai
Mergaitės
Berniukai
U10 M
U10 B
2005-2006 metai
Mergaitės
Berniukai U
U12 M
12 B
2003-2004
Mergaitės
Berniukai U
U14 M
14 B
2001-2002
Mergaitės
Berniukai
U16 M
U16 B
2000 ir vyresni

Amžiaus grupės sudaromos atsižvelgiant į gimimo metus.
Pagrindinis teisėjas turi teisę (dėl mažo dalyvių skaičiaus jei grupėje mažiau nei 5 dalyviai)
perkelti dalyvius į gretimą vyresnę amžiaus grupę.
U8 ir U10 amžiaus grupėse varžybos bus vykdomos pusiniais/guminiais vartais (atstumai
tarp vartų 6-14 m.) ir Slalomo milžino vartais (atstumai tarp vartų 8-16 m.)
Kitoms amžiaus grupėms varžybos bus vykdomos slalomo vartais (atstumai tarp vartų 6-14
m.) ir Slalomo milžino vartais (atstumai tarp vartų 8-16 m.)
Starto eiga:
1) U8 M.
2) U8 B.
3) U10 M.
4) U10 B.
5) U12 M.

6) U12 B.
7) U14 M.
8) U14 B.
9) U16 M.
10) U16 B.
11) OPEN M
12) OPEN V
Pirmąjame bandyme startuojama nuo mažiausio numerio iki didžiausio.
Antrajame bandyme startuojama atvirkštine tvarka grupėse. Grupių eiliškumas išlieka toks
pat kaip ir pirmojo bandymo metu.
Nebaigus pirmojo važiavimo varžybų dalyvis gali startuoti antrajame važiavime.
Varžybos vyksta pagal FIS taisykles atitinkančias varžybose numatytas taisykles.
Laimėtojai ir prizininkai nustatomi kiekvienoje amžiaus grupėje susumavus 2-jų bandymų
laikus.
8. Apdovanojimai
Laimėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais, diplomais ir rėmėjų prizais.
9. Vadovavimas varžyboms
Varžybas vykdo VŠĮ „Sniegius“, UAB „Stamita“, slidinėjimo ir snieglenčių mokykla
„Druskischool“.
Varžybos vyksta VŠĮ „Sniegius“, UAB „Stamita“, LNSA, lėšomis, o taip pat lėšomis
surinktomis už startinį mokęstį.
Varžybų rengime ir eigoje dalyvauja teisėjų kolegija.
Dalyvių apgyvendinimu ir maitinimu, savo sąskaita rūpinasi patys dalyviai (ar jų atstovai:
mokyklos, klubai)
10. Paraiškos dalyvavimui
Paraiškos dalyvavimui (1 priedas) turi būti pateikti iki mandatinės komisijos darbo pradžios
(2017 balandžio 23 d. 10.00 val.). Preliuminarios paraiškos teikiamos elektroniniu paštu
sport@snowarena.lt iki balandžio 20 d. 23.59 val.
Smulkesnė informacija apie varžybas sport@snowarena.lt arba tel. +37068612853.

Priedas 1
Paraiška dalyvauti 2017 metų Lietuvos kalnų slidinėjimo vaikų, ir jaunučių
pirmenybių IV etape, Alpių kombinacijos varžybos „Macron“ prizams laimėti

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Gimimo
metai

Kontaktinė informacija
(Tel. Nr., el-paštas)

Pastabos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Komandos vadovas

(vardas, pavardė, parašas

Pasirašydamas paraišką komandos vadovas (dalyvis) patvirtina kad
laikysis „Snow Arena“ vidaus tvarkos taisyklių ir varžybų nuostatų.

