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2012 m. LIETUVOS JAUNIŲ LAIPIOJIMO ČEMPIONATO

N U O S T A T A I

Tikslas:
 Išaiškinti stipriausius Lietuvos visų jaunių amžiaus grupių laipiotojus – Lietuvos čempioną ir prizininkus;
 Kelti jaunimo ir jaunių amžiaus grupių sportininkų sportinio ir techninio pasiruošimo lygį, ruošti sportininkus

Tarptautinėms varžyboms;
 Padėti spręsti jaunimo užimtumo problemas.

Laikas: 2012 m. gegužės 12 d. (šeštadienį). Registracija 10:00 – 10:30. Varžybų pradžia (pirmieji startai) – 11:00
val. Pabaiga priklausomai nuo dalyvių skaičiaus – 19:00 – 19:30 val.
Vieta: Klaipėdos MSC laipiojimo uolomis sporto salė. Adresas: Strėvos g. 5, Klaipėda.
Organizatoriai ir teisėjai: Varžybas organizuoja Lietuvos laipiojimo sporto asociacija, rengia ir vykdo Klaipėdos
MSC turizmo skyrius ir Klaipėdos kalnų sporto klubas. Vyriausias varžybų teisėjas – Andrius Žalimas, trasų
rengėjas – Sergejus Kozliuk.
Dalyviai: kviečiami visi jaunių amžiaus grupių Lietuvos sportininkai. Čempionatas uždaras, svečiams iš kitų šalių
startuoti neleidžiama. Atskirai varžybos vykdomos tarp mergaičių ir berniukų keturiose amžiaus grupėse:

 1 grupė – gimę 1993 – 1996 m. (16 – 19 metų);
 2 grupė – gimę 1997 – 1999 m. (13 – 15 metų);
 3 grupė – gimę 2000 – 2002 m. (10 – 12 metų);
 4 grupė – gimę 2003 m. ir jaunesni (9 metų ir jaunesni).

Rungtys: boulderingas.
Teisėjavimas ir taisyklės: varžybos vykdomos pagal Lietuvos LSA boulderingo rungties taisykles (jas galite rasti
adresu www.onsight.lt) bei papildomomis sąlygomis ir taisyklėmis, sutartomis varžybų vietoje.
Preliminari programa :

 10:00 – 10:30 – Registracija;
 10:30 – 11:00 – Starto tvarkos, taisyklių, saugumo, atsakomybės aiškinimas, kt. informacija;
 11:00 – 1 grupės startas – atrankinis etapas (atviras);
 12:00 – 2 grupės atrankinis etapas (atviras);
 13:00 – 3 grupės atrankinis – finalinis etapas (atviras);
 14:00 – 4 grupės atrankinis – finalinis etapas (atviras);
 15:30 – 19:00 – 1 ir 2 grupių finalai (uždari);
 ~19:00 – 19:30 – nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai. Varžybų pabaiga.

Apdovanojimai: Apdovanojamos 1 – 3 vietos atskirose amžiaus grupėse, atskirai tarp mergaičių ir berniukų.
Apdovanojama atitinkamo laipsnio diplomais, medaliais bei dovanėlėmis.
Registracija, mokestis: Dalyviai registruojasi iš anksto iki 2012 m. gegužės 9 d. (trečiadienio) imtinai nurodytu
elektroninio pašto adresu, perduodant vardą, pavardę, lytį, gimimo metus, miestą, grupę ir klubą. Galima paraišką
pagal pridėtą pavyzdį siųsti ir faksu 8-46-341 779. Starto mokestis dalyviui užsiregistravus iš anksto: visose grupėse
– 10 Lt. Dalyviui nepasirūpinus išankstine registracija mokestis didinamas 50%.
Smulkesnė informacija teikiama bei registracija:
Tel. nr.: +370-652-37981 (dėl registracijos /E.Tilvikas), +370-698-26248 (dėl trasų /S.Kozliuk).
El. paštas registracijai: klaipedos.ksk@gmail.com
http://www.kalnusportas.lt/ .

Nuostatus galima laikyti oficialiu kvietimu dalyvauti varžybose.
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PARAIŠKA

dalyvauti 2012 m. Lietuvos jaunių laipiojimo čempionate Klaipėdoje
2012 m. gegužės 12 d.

Eil.
Nr. Vardas pavardė Lytis Gimimo

metai Miestas Amžiaus
grupė Klubas
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