
Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras
Smiltelės g. 22, Klaipėda, tel./fax. 8-46-341 779, el. paštas: 
klaipedosmsc.turistai  @gmail.com ; www.kmsc.lt

2019 m. LAIPIOJIMO UOLOMIS VARŽYBŲ „VISIEMS“ IR
KLAIPĖDOS JAUNIŲ BOULDERINGO TAURĖS ‘2019

III etapo  N U O S T A T A I

Tikslas:
 Klaipėdoje populiarinti laipiojimo uolomis sportą moksleivių tarpe;
 Vykdyti varžybų ciklą – 2019 m. Laipiojimo uolomis varžybos „Visiems“ ir Klaipėdos jaunių boulderingo taurė;
 Plėsti susidomėjimą laipiojimo uolomis sportu ir siekti pastovaus susidomėjimo augimo;
 Kelti jaunųjų sportininkų sportinio ir techninio pasiruošimo lygį, ruošti sportininkus rimtoms varžyboms;
 Padėti spręsti moksleivių užimtumo problemas.

Laikas: 2019 m. LAPKRIČIO 19 d. (antradienį). Registracija vaikų grupėms 14:30 – 15:00. Varžybos –
15:00 – 16.30 val. Jaunių ir jaunučių registracija nuo 16:30 iki 17.00. Varžybos – 17:00 – 18.30 val.
Varžybų pabaiga – 18:30 val.
Vieta: Klaipėdos MSC laipiojimo uolomis sporto salė. Adresas: Smiltelės g. 22, Klaipėda.

Organizatoriai ir teisėjai: Klaipėdos MSC turizmo skyrius. Vyriausias varžybų teisėjas – Edmundas Tilvikas, vyr.trasų
statytojas – Sergejus Kozliuk.
Dalyviai: kviečiami visi norintys. Varžybos vykdomos tarp mergaičių ir berniukų trijose amžiaus grupėse:

 jaunių amžiaus grupė – gimę 2000 – 2004 m. (15 – 19 metų);
 jaunučių amžiaus grupė – gimę 2005 – 2007 m. (12 – 14 metų);
 vaikų amžiaus grupė – gimę 2008 m. ir jaunesni (11 metų ir jaunesni).

Visose  amžiaus  grupėse  atskirai  startuoja  sportininkų (KJBT grupė)  ir  mėgėjų  („Visiems“)  pogrupiai.  Sportininkų
grupėse privalomai startuoja LJBT dalyviai, kiti dalyviai gali startuoti pasirinktinai sportininkų ar mėgėjų pogrupiuose.
Nesant konkurencijos, grupės gali būti sujungtos.
Trasos: 15 skirtingo sudėtingumo trasų (5 sektoriai po 3 trasas).
Teisėjavimas ir taisyklės: varžybos vykdomos pagal Laipiojimo sporto asociacijos patvirtintas 2019 m. Lietuvos jaunių
boulderingo  taurės  –  varžybų  ciklo  bei  boulderingo  rungties  taisykles  (galima  rasti  adresu  www.climbing.lt)  bei
papildomomis  sąlygomis  ir  taisyklėmis,  sutartomis  varžybų  vietoje.  LU  varžybos  „Visiems“  ir  Klaipėdos  JBT
vykdomos 4 etapais, sumuojant taškus „vieno minuso“ principu (atmetamas 1 blogiausias rezultatas).
Preliminari programa :

 14:30 – 15:00 – Registracija, starto tvarkos, taisyklių, saugumo, atsakomybės aiškinimas, kt. informacija;
 15:00 – 16:30 – vaikų atrankinis finalinis etapas (atviras);
 17:00 – 18:30 – jaunių ir jaunučių grupių atrankinis finalinis etapas (atviras);
 18:30 Varžybų pabaiga.

Apdovanojimai: Apdovanojamos  1  –  3  vietos  atskirose  amžiaus  grupėse,  atskirai  sportininkų  ir  mėgėjų  grupėse,
atskirai  tarp  mergaičių  ir  berniukų.  Etapuose  apdovanojama  atitinkamo  laipsnio  diplomais.  Taurės  laimėtojai  savo
grupėse bus apdovanoti taurėmis (sportininkų grupėje).
Registracija: Dalyviai  registruojami  iš  anksto  iki  2019  m.  LAPKRIČIO  18  d.  (pirmadienio)  imtinai  nurodytu
elektroninio pašto adresu persiunčiant paraišką pagal pridėtą pavyzdį, registruojantis individualiai – perduodant vardą,
pavardę, lytį, gimimo metus, mokyklą, grupę. Be išankstinės registracijos dalyviai startuoja be konkurencijos.
Medicininė patikra: Vaikų vadovai ir treneriai atsako už moksleivių sportininkų medicininę kontrolę ir supažindinimą
su  saugaus  laipiojimo  taisyklėmis.  Varžybų  dieną  vadovai  privalo  pasirašyti  deklaraciją,  kad  sportininkai  yra
instruktuoti ir yra sveiki, deklaruoja pasirašydami.
Smulkesnė informacija teikiama bei registracija: el.paštas registracijai: klaipedosmsc.turistai@gmail.com
Tel. nr.: +370-652-37981 (dėl registracijos /E.Tilvikas).
Nuostatus galima laikyti oficialiu kvietimu dalyvauti varžybose.
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