
 

 

2018 m. slidinėjimo taurės varžybų Vilmanto Gineito atminimui 

NUOSTATAI 

 

Varžybų tikslas.  

Populiarinti slidinėjimą, skatinti dalyvaujančių sportininkų masiškumą, prisiminti vieną geriausių 

Lietuvos slidinėjimo trenerių Vilmantą Gineitą. 

 

Vykdymo vieta ir laikas. 

Varžybos bus vykdomos 2018 m. kovo 24 dieną Ignalinoje – Lietuvos žiemos sporto centre. 

 

Vadovavimas ir vykdymas. 

Varžybas organizuoja Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija. Vykdo Ignalinos kultūros ir 

sporto centras, Lietuvos žiemos sporto centras. Vyriausias teisėjas Henrikas Rudakas. Vyriausiasis 

sekretorius Dovydas Mickus. 

 

Varžybų dalyviai. 

Varžybose gali dalyvauti visų šalių piliečiai. Sportininkai skirstomi į grupes pagal amžių:  

1) Veteranai – V55 ir veteranės – M55 (1962 m.g. ir vyresni); 

2) Veteranai – V45 ir veteranės – M45 (1963 - 1972 m.g.); 

3) Veteranai – V35 ir veteranės – M35 (1973 - 1982 m.g.); 

4) Vyrai – V21 ir moterys - M21 (1983 - 1999 m.g.); 

5) Jauniai - V17 ir jaunės - M17 (2000 – 2001 m.g.); 

6) Jaunučiai – V15  ir  jaunutės – M15 (2002 – 2003 m.g.); 

7) Vaikai berniukai – V13  ir vaikai mergaitės – M13 (2004 – 2005 m.g.); 

8) Vaikai berniukai – V11  ir vaikai mergaitės – M11 (2006 m.g. ir jaunesni). 

 

Distancijos. 

V35, V21, V17 – 10 km. 7 ratai po 1,5 km; 

V45, M35, M21, M17 – 7,5 km. 5 ratai po 1,5 km; 

V55, V15, M45, M15 – 5 km. 5 ratai po 1 km; 

V13, M55, M13 – 3 km. 3 ratai po 1 km; 

V11, M11 – 1 km. 1 ratas po 1km. 

Esant mažesniam nei 6 dalyvių skaičiui grupėse, organizatoriai pasilieka teisę apjungti grupes ir 

distancijas. Distancijos gali keistis atsižvelgiant į orų sąlygas. 

 

Varžybų programa. 

Varžybos vykdomos laisvu stiliumi. 

10.00-11.00 val. Dalyvių numerių išdavimas. 

10.30 val. Vadovų pasitarimas. Susipažinimas su trasa. 

11.00 val. Varžybų pradžia. Masinis startas grupėms pagal distancijas. 

Tiksli varžybų programa bus paskelbta atsižvelgiant į užsiregistravusiųjų dalyvių skaičių. 

14.30 val. Apdovanojimai. 

 

Nugalėtojų ir prizininkų nustatymas, apdovanojimai. 



 

 

Rezultatai nustatomi elektronine laiko fiksavimo sistema. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami 

diplomais ir taurėmis. 

 

Paraiškos ir dalyvių priėmimo sąlygos.  

Dalyvių registracija iki 2018 m. kovo mėn. 22 d. 20 val. tik internete: 

https://goo.gl/forms/LBnmsgYVXcc5B1063.  Dėl pavėluotos registracijos kreipkitės el. paštu 

dovydas.mickus@nsaski.lt. Dalyvavimas nemokamas. 

Užsiregistravusių dalyvių sąrašas: https://goo.gl/ZTyPm4  

 

Saugumas. 

Dalyviai patys atsako už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu, už moksleivius atsako ir jų 

treneriai. Komandiruojanti organizacija apmoka dalyvių komandiruotės išlaidas. 
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