PATVIRTINTA
Ignalinos KSC direktorius
Darginas Mikėnas
2018 m. vasario 8 d.

ATVIRŲ IGNALINOS RAJONO NAKTINIŲ SLIDINĖJIMO VARŽYBŲ „SPRINTAS Į SLALOMO KALNĄ“
NUOSTATAI
Tikslas:
Populiarinti slidinėjimo sportą ir propaguoti sveiką gyvenseną.
Uždaviniai:
1. Išaiškinti stipriausius ir ištvermingiausius slidininkus.
2. Skatinti vaikus, jaunimą ir suaugusius užsiimti fizine veikla bei sveikai gyventi.
Vadovavimas:
Varžybas organizuoja Ignalinos kultūros ir sporto centras, Lietuvos žiemos sporto centras, Lietuvos nacionalinė
slidinėjimo asociacija ir VšĮ Grynam Ore.
Vyr. teisėjas Jonas Paslauskas, vyr. sekretorė Anutė Jovaišienė.
Vieta ir laikas:
Varžybos vyks 2018 m. vasario 17 d. Lietuvos žiemos sporto centre. Pradžia 18.00 val.
Dalyvių registracija vykdoma elektroniniu būdu, iki vasario 15 d. 15.00 val.
REGISTRACIJOS FORMA
Dalyviai:
Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio šalių gyventojai.
Kviečiamos Lietuvos sporto mokymo įstaigų, centrų, klubų komandos bei sportininkai turintys gydytojo leidimą.
Dalyviai skirstomi į amžiaus grupes:
I gr. – 12-14 metų amžiaus (2006-2004 m. g. ) – mergaitės ir berniukai
II gr. – 15-17 m. a. ( 2003 - 2001 m. g. ) – mergaitės ir berniukai
III gr. – 18 m. a. ir vyresni ( 2000 m. g. ir vyresni ) – moterys ir vyrai
Varžybų eiga:
Naktinėse varžybose pradžioje vyks atrankinės sprinto 1,5 km. slidinėjimo varžybos laisvu stiliumi. Po jų 10 geriausių
kiekvienoje amžiaus grupėje startuos finalinėse varžybose.
Varžybų programa:
16.30 - 17.00 val. – trasų apžiūra, oficiali treniruotė.
17.00 – 17.30 val. – komandų vadovų pasitarimas, starto numerių išdavimas.
18.00 val. – 1,5 km. sprinto kvalifikacinės varžybos moterims ( visos grupės ).
18.15 val. – 1,5 km. sprinto kvalifikacinės varžybos vyrams(visos grupės).
19.00 val. – finalinės 2,2 km. sprinto varžybos 12-14 m. a. mergaitėms.
19.15 val. – finalinės 2,2 km. sprinto varžybos 15-17 m. a. merginoms.
19.30 val. – finalinės 2,2 km. sprinto varžybos 12-14 m.a. berniukams.
19.45 val. – finalinės 2,5 km. sprinto varžybos moterims .
20.00 val. – finalinės 2,5 km. sprinto varžybos 15-17 m. a. vaikinams.
20.15 val. – finalinės 2,5 km. sprinto varžybos vyrams.
20.30 val. – varžybų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas.
Apdovanojimas:
Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti atitinkamo laipsnio medaliais ir Lietuvos NSA
prizais.
P.S. Teisėjų kolegija turi teisę keisti varžybų vykdymo programą.

