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KLUBO „VIRVĖ LAISVA“ ALPINIZMO TECHNIKOS VARŽYBŲ
NUOSTATAI

1. Tikslas
Varžybos vykdomos siekiant populiarinti kalnų turizmą, kelti turistų techninį pasiruošimą, išaiškinti pajėgiausias komandas,
dalyvaujančias šalies keliautojų sporto daugiakovės čempionate.
2. Laikas ir vieta
Varžybos vykdomos 2019 metų balandžio 13 d. Vilniaus Žemynos Progimnazijos sporto salėje, adresu Žemynos g. 14, Vilnius.
Vietos koordinatės: 54.728579, 25.232416 (WGS). Varžybų pradžia 10 val. Dalyvių registracija nuo 9 iki 10 val.
3. Vadovavimas
Varžybas organizuoja ir vykdo klubas „Virvė laisva“ kartu su Lietuvos keliautojų sąjunga bei Lietuvos alpinizmo asociacija.
4. Teisėjavimas ir taisyklės
Varžyboms teisėjauja Lietuvos keliautojų sąjungos patvirtinta klubo „Virvė laisva“ teisėjų kolegija. Varžybos vykdomos pagal
Lietuvos keliautojų sąjungos patvirtintas taisykles bei Kalnų turizmo technikos varžybų rengimo taisykles.
5. Dalyviai
Startuojama komandomis po 4 asmenis (sudėtyje ne mažiau kaip viena mergina). Varžybos vykdomos suaugusių sportininkų,
suaugusių mėgėjų, jaunių 16-18 metų(gim. 2002m. ir vyresnių, besimokančių bendrojo ugdymo mokyklose), jaunučių 12-16
metų (gim. 2003 - 2005 m.) ir vaikų iki 12 metų (gim. 2006 m. ir jaunesnių) grupėse.
Kiekvienas varžybų dalyvis privalo žinoti ir mokėti kalnų kelionių technikos saugumo reikalavimus. Kiekvienas varžybų
dalyvis atsako už savo sveikatą bei už savo saugumą trasose. Kiekviena komanda privalo turėti savo asmeninį ir komandinį
inventorių, tvarkingą aprangą ir šalmus. Apie įrangos atitikimą varžybų nuostatams sprendžia teisėjų kolegija.
6. Programa
09:00 val. dalyvių registracija;
10:00 val. varžybų atidarymas, trasų aiškinimas, startai;
18:00 val. varžybų pabaiga.
7. Rezultatų suvedimas ir apdovanojimai
Nugalėtojai nustatomi kiekvienoje amžiaus grupėje. Komandos užimta vieta nustatoma įvertinus trasos įveikimo laiką, bei
atsižvelgiant į baudos taškus. Komandos, užėmusios prizines vietas apdovanojamos atitinkamo laipsnio diplomais ir atminimo
dovanėlėmis.
8. Dalyvių priėmimo sąlygos
Dalyviai varžybų metu nėra apdrausti, neaprūpinami nakvyne ir maitinimu. Išlaidas susijusias su dalyvių transportu ir
maitinimu padengia siunčianti organizacija arba patys dalyviai.
Išankstinė registracija vykdoma iki balandžio 8 d. 24 val. elektroninėje formoje: https://goo.gl/71o2Ms
Iš anksto užsiregistravusioms komandoms siūsime smulkesnę informaciją.
Starto mokestis: 36 eurų suaugusiųjų komandoms ir 16 eurų jaunių bei jaunučių komandoms. Iš anksto neužsiregistravusioms
komandoms starto mokestis dvigubinsis.
Daugiau informacijos:

virvelaisva@gmail.com

http://www.virvelaisva.lt/

Alpinizmo technikos varžybų vyriausiasis teisėjas Gintaras Čepas (8 600 14747)

https://www.facebook.com/virvelaisva/

