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2019 m. LIETUVOS JAUNIMO BOULDERINGO TAURĖS

II etapo N U O S T A T A I

Tikslas:


populiarinti laipiojimo uolomis sportą Lietuvoje moksleivių ir jaunimo tarpe;



vykdyti varžybų ciklą – 2019 m. Lietuvos Jaunimo Boulderingo Taurė;



išaiškinti stipriausius 2019 m. Lietuvos jaunimo, jaunių, jaunuolių, jaunučių ir vaikų
amžiaus grupių sportininkus;



kelti jaunųjų sportininkų sportinio ir techninio pasiruošimo lygį, skaičiuoti jų reitingą, ruošti
Tarptautinėms varžyboms;



atrinkti pajėgiausius sportininkus savo amžiaus grupėse, atstovausiančius Lietuvą
tarptautinėse varžybose.

Laikas:
2019 m. balandžio 6 d. (šeštadienį). Registracija nuo 10:00 val. Varžybų pradžia (pirmieji startai)
– 10:30 val. Pabaiga (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus) apie 20:00 val.
Vieta: Laipiojimo centras „Miegantys drambliai“. Adresas: V. Krėvės pr. 49, Kaunas.
Organizatoriai ir teisėjai: Varžybas organizuoja Lietuvos laipiojimo sporto federacija, rengia VšĮ
„Miegantys drambliai“,

vykdo sudaryta teisėjų kolegija. Vyriausias varžybų teisėjas Indrė

Staugaitytė, vyriausias trasų statytotas Jonas Rimkevičius..
Dalyviai: kviečiami visi Lietuvos sportininkai iki 19 metų, nedraudžiama startuoti kitų šalių
sportininkams. Varžybos vykdomos tarp mergaičių ir berniukų, merginų ir vaikinų penkiose amžiaus
grupėse:
A – jaunimo amžiaus grupė – gimę 2000 – 2001 m. (18 – 19 metų);
B – jaunių amžiaus grupė – gimę 2002 – 2003 m. (16 – 17 metų);
C – jaunuolių amžiaus grupė – gimę 2004 – 2005 m. (14 – 15 metų);
D – jaunučių amžiaus grupė – gimę 2006 – 2007 m. (12 – 13 metų);
E – vaikų amžiaus grupė – gimę 2008 ir jaunesni (11 metų ir jaunesni).
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Teisėjavimas ir taisyklės: varžybos vykdomos pagal Lietuvos laipiojimo sporto federacijos
patvirtintus 2019 m. Lietuvos Jaunimo Boulderingo Taurės varžybų ciklo nuostatus bei
boulderingo rungties taisykles (galima rasti adresu www.climbing.lt) bei papildomas sąlygas ir
taisykles, nustatytas varžybų vietoje.
●Atrankiniame etape 6 trasos, bandymai žymimi;
●Vaikų ir jaunučių grupėje 8 – 10 atrankinės – finalinės trasos;
●Atrankinėse varžybose vaikų ir jaunučių grupėse, esant vienodiems rezultatams tarp prizininkų,
gali būti surengti grupių mini – superfinalai;
●Kvalifikacinis etapas vykdomas, jei susirenka bent penki vienos grupės dalyviai. Kitu atveju
(esant keturiems arba mažiau dalyvių) dalyviai startuoja su vyresne grupe. Jų rezultatų skaičiavimas
nesikeičia, t.y. skaičiuojami tik jų amžiaus grupės rezultatai;
●Rezultatai sumuojami atskirose grupėse;
●Finalinis etapas vykdomas, jei atrankoje dalyvauja bent 5 vienos lyties dalyviai. Kitu atveju (esant
keturiems arba mažiau vienos lyties dalyvių) finalinis etapas jiems neorganizuojamas. Atrankos
rezultatai užskaitomi kaip galutiniai rezultatai;
●Finalas uždaras, finalininkas kiekvienoje trasoje lipa 5 min., yra 5 trasos, taikomas vadinamasis
“traukinuko” principas;
●Į finalinį etapą patenka 2/3 startavusių dalyvių, bet ne daugiau kaip 6. Tikslus finalininkų skaičius
skelbiamas iki grupės starto pradžios iškart po grupės registracijos;
●Visi rezultatai skaičiuojami pagal topų ir zonų bei jų bandymų skaičių.
Preliminari programa:
●10:00 – 10:30 – registracija;
●10:20 – starto tvarkos, taisyklių ir kt. informacijos pristatymas;
●10:30 – xx:xx C – jaunuolių grupės atrankinis etapas (atviras);
Tikslus etapų tvarkaraštis bus paskelbtas po išankstinės registracijos pabaigos!
● ~12:30 – xx:xx A – jaunimo ir B – jaunių grupių atrankinis etapas (atviras);
● ~14:00 – xx:xx D – jaunučių ir E – vaikų grupių atrankinis – finalinis etapas (atviras);
● ~16:00 – xx:xx C – B – A grupių finalai, pirma merginų, po to ~17:30 vaikinų startai (finalų
startai uždari);
● ~20:00 – Varžybų pabaiga.
P.S. Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimai kiekvienoje grupėje vykdomi iškart po oficialių rezultatų
paskelbimo.
Apdovanojimai: Apdovanojamos 1 – 3 vietos atskirose amžiaus grupėse, atskirai tarp mergaičių ir
berniukų, merginų ir vaikinų. Apdovanojama atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais.
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Registracija, mokestis: Dalyviai registruojami iš anksto iki 2019 m. balandžio 3 d. (trečiadienio)
imtinai elektroninio pašto adresu varzybos@climbing.lt klubams persiunčiant paraišką pagal
pridėtą pavyzdį, registruojantis individualiai (kai registruojamasi klubams nepriklausantiems
dalyviams) – perduodant vardą, pavardę, lytį, gimimo metus, miestą, grupę. Starto mokestis dalyviui
užsiregistravus iš anksto: visoms grupėms – 4 Eur. Dalyviui nepasirūpinus išankstine registracija
mokestis didinamas 100%. Startuoti leidžiama tik turintiems LLSF metines sportininko licencijas,
kurios įgyjamos iki registracijos varžybų vietoje momento (licencijos mokestis metams 6 Eur.
Mokestis mokamas pagal atskirą LLSF reglamentą).
Medicininė patikra: Klubų komandų treneriai ar vadovai atsako už sportininkų medicininę kontrolę
ir supažindinimą su saugaus laipiojimo taisyklėmis. Visi dalyviai privalo turėti sveikatos
pažymą, leidžiančią sportininkui sportuoti ir dalyvauti varžybose. Varžybų dieną klubų atstovai
privalo pasirašyti deklaraciją, kad klubą atstovaujantys sportininkai turi nustatytas sveikatos
pažymas. Pavieniai

sportininkai

(nepriklausantys

klubams

ar

neturintys

atsakingo

trenerio/vadovo) taip pat deklaruoja pasirašydami, kad turi reikalaujamas sveikatos pažymas bei
žino saugumo taisykles.
Smulkesnė informacija teikiama bei registracija:
el. paštas registracijai: varzybos@climbing.lt
Tel. nr.: +37067047773 (I.Staugaitytė)
P.S. Jei kuri šių nuostatų formuluotė prieštarauja LLSF patvirtintiems LJBT nuostatams, galioja
LJBT nuostatų punktai.
Nuostatus galima laikyti oficialiu kvietimu dalyvauti varžybose.

