2018 m. Lietuvos riedučių, riedlenčių ir paspirtukų parodomųjų
rungčių
VARŽYBŲ NUOSTATAI
Tikslai ir uždaviniai: populiarinti sportą ant ratukų Lietuvoje, nustatyti pajėgiausius Lietuvos
sportininkus.
Vadovavimas: varžybas rengia Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija.
Vykdymo vieta ir laikas: varžybos bus vykdomos 2018 m. rugsėjo 30 d. Vingio parke, Vilniuje.
Dalyviai: Sportininkai skirstomi į grupes pagal amžių:
Riedučiai:
●
(RVM, RMM) vyrai ir moterys mėgėjai – 2002 m.g. ir vyresni;
●
(AV, AM) – 2005 m.g. ir vyresni;
●
(BV, BM) – 2006 - 2007 m.g;
●
(CV, CM) – 2008 - 2009 m.g;
●
(DV, DM) – 2011 – 2010 m.g;
●
(EV, EM) – 2012 m.g ir jaunesni.
Riedlentės:
●
viena amžiaus grupė.
Paspirtukai:
●
(PM13, PV13) – 2008 - 2005 m.g;
●
(PM9, PV9) – 2009 ir jaunesni.

Programa:
Rugsėjo 30 d.
Iki 10.00 val. Komandų atvykimas Vingio parke, M. K. Čiurlionio g. 102, Vilnius. Koordinatės
54°41'01.3"N 25°14'09.9"E.
10.00 – 10.50 val. Starto numerių išdavimas. Susipažinimas su trasa, starto ir finišo vietomis.
Pasiruošimas varžyboms.
10.30 val. Vadovų pasitarimas.
11.00 val. Varžybų pradžia. Riedučiai ir paspirtukai bendras startas. Riedlentės pagal
individualią programą.

Distancijos:
●
(AV, AM) – 5000 m
●
(BV, BM, RVM) – 3000 m
●
(CV, CM, RMM) – 1000 m
●
(DV, DM) – 500 m
●
(EV, EM) – 200 m
●
(PM13, PV13) – 500 m
●
(PM9, PV9) – 200 m
Nugalėtojų ir prizininkų nustatymas: Sportininkas savo rungtyje parodęs geriausią laiką ar rezultatą
- iškovoja pirmą vietą, antrą laiką ar rezultatą – antrą ir t.t.
Apdovanojimas: nugalėtojai apdovanojami diplomais bei rėmėjų prizais.
Paraiškos ir dalyvių priėmimo sąlygos:
6 EUR dalyvio mokestis, besiregistruojantiems (paspirtukams 3 EUR) iki 2018 m. rugsėjo mėn. 26
d. 23.59 val. tik internete: https://goo.gl/forms/enWyvwFs3hy9n7443
Riedučių federacijos ir riedlenčių federacijos nariams dalyvių registracija nemokama iki 2018 m.
rugsėjo mėn. 26 d. 23.59 val. tik internete: https://goo.gl/forms/enWyvwFs3hy9n7443
10 EUR dalyvio mokestis, besiregistruojantiems (paspirtukams 5 EUR) po 2018 m. rugsėjo mėn. 26
d. 23.59 val. tik varžybų vietoje.
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.

