2017 m. Lietuvos riedslidžių taurės III etapas ir Lietuvos jaunių,
jaunučių pirmenybės
VARŽYBŲ NUOSTATAI
1. Tikslas ir uždaviniai: 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 ir Utenos
slidinėjimo klubas. Trasos direktorius – Stasys Dervinis, Vyr. Teisėjas - Dovydas Mickus,
Varžybų sekretorius – Daumantas Jurgis Petrovas.
3. Vykdymo vieta ir laikas: varžybos bus vykdomos 2017 m. liepos 22 d. (šeštadienį) Utenoje,
Vyžuonos parke. Varžybų centras: K. Donelaičio g. 38, Utena (Utenos pramogų arena ir Utenos
daugiafunkcinis sporto centras).
4. Varžybų trasa: varžybų trasa tęsis Utenos Vyžuonos parko dviračių ir riedučių trasoje. Rato ilgis
2,5 km.
5. Inventorius. Visuose Lietuvos riedslidžių taurės etapuose, apribojimai riedslidėms taikomi pagal
šiuos kriterijus:
• VE ir ME grupėms. Laisvo stiliaus riedslidžių platforma ne trumpesnė negu 530 mm.
Ratukų skersmuo ne didesnis negu 100 mm. Varžybose klasikiniu stiliumi privaloma startuoti
klasikinio stiliaus riedslidėmis (viename iš ratukų turi būti užsikirtimo sistema), kurių ratukų plotis
ne mažesnis negu 44 mm, o skersmuo ne didesnis negu 75 mm. Startuojant varžybose klasikiniu
stiliumi, lazdų aukštis neturi viršyti 83% dalyvio ūgio + 5 cm. Lazdų ilgis = (ūgis + 5 cm)*0,83.
Dalyvio ūgis matuojamas jam avint slidžių batus, nuo lygaus pagrindo iki viršugalvio.
• V17/V15/V13 ir M17/M15/M13 grupėms. Laisvo stiliaus riedslidžių platforma ne
trumpesnė negu 530 mm. Ratukų skersmuo ne didesnis negu 71 mm. Varžybose klasikiniu stiliumi
privaloma startuoti klasikinio stiliaus riedslidėmis (viename iš ratukų turi būti užsikirtimo
sistema), kurių ratukų plotis ne mažesnis negu 44 mm, o skersmuo ne didesnis negu 75 mm.
• Riedučių grupėje galima startuoti su riedučiais, nenaudojant lazdų atsispyrimui.
Teisėjai neįsipareigoja tikrinti kiekvieno sportininko, sportininkai gali būti tikrinami
atsitiktiniu būdu prieš starto procedūrą. Kiekvienas dalyvis turėtų vadovautis sąžiningumo
principais, gerbti varžybų taisykles ir jų laikytis.
6. Dalyviai ir programa: varžybose gali startuoti visi norintys. Sportininkai skirstomi į grupes pagal
amžių.

Varžybos asmeninės, vykdomos laisvu stiliumi. Sportininkai skirstomi į šias grupes:
 Riedslidės vyrai ir moterys (VE, ME) – 1999 m.g. ir vyresni.;
 Riedslidės jauniai (V17, M17) – 2000 - 2001 m.g.;
 Riedslidės jaunučiai (V15, M15) – 2002 – 2003 m.g.;
 Riedslidės vaikai (V13, M13) – 2004 m.g. ir jaunesni.;
 Riedučiai vyrai ir moterys (RIED-ME, RIED-VE) – 2003 m.g. ir vyresni.;
 Riedučiai vaikai (RIED-V13, RIED-M13) – 2004 – 2006 m. g.;
 Riedučiai vaikai (RIED-V9, RIED-M9) – 2007 m. g. ir jaunesni.







Sportininkai šiame Lietuvos riedslidžių taurės etape startuoja tokia tvarka:
Riedslidės jaunučiai, jauniai, vyrai (V15, V17, V21) - 3x2.5 km. – 7.5 km. Pavienis
startas, intervalas 30 sek.;
Riedslidės jaunutės, jaunės, moterys (M15, M17, M21) – 2x2.5 km.– 5 km. Pavienis
startas, intervalas 30 sek.;
Riedslidės vaikai (V13, M13) – 1x2,5 km. – 2,5 km. Pavienis startas, intervalas 15
sek.;
Riedučiai jaunučiai, suaugę (RIED-M13, RIED-ME, RIED-V13, RIED-VE) 2x2,5
km. – 5 km. Pavienis startas, intervalas 30 sek.;
Riedučiai vaikai (RIED-V9, RIED-M9) – 1x2,5 km. – 2,5 km. Pavienis startas,
intervalas 30 sek.;

Programa:
Iki 10.00 val. Komandų atvykimas į varžybų centrą;
10.00 – 10.50 val. Starto numerių išdavimas. Susipažinimas su trasa bei starto ir finišo vietomis;
10.30 val. Vadovų pasitarimas;
11.00 val. Startas;
13.30 val. Nugalėtojų bei prizininkų apdovanojimai.
7.

Apdovanojimai: nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais savo amžiaus grupėse.
Rezultatai traukiami į bendrą Lietuvos riedslidžių taurės įskaitą. Vasaros sezono pabaigoje
Lietuvos riedslidžių taurės nugalėtojai, susumavus rezultatus, bus apdovanoti papildomai.

8. Paraiškos ir dalyvių priėmimo sąlygos: dalyvių registracija iki 2017 m. liepos mėn. 19 d. 23.59
val. tik internete: https://goo.gl/forms/Y83w9P1P0l4oIdQ93
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.
Komandiruojanti organizacija apmoka dalyvių komandiruotės išlaidas.

