Lietuvos laipiojimo sporto asociacija
Kontaktai: +37061559925,
el. paštas: llsa@climbing.lt

ATVIROS LIETUVOS LAIPIOJIMO SPORTO TRIJŲ RUNGČIŲ VARŽYBOS
NUOSTATAI
Tikslas:
 Pristatyti olimpinį laipiojimo sporto formatą Lietuvoje.
 Pirmą kartą suorganizuoti trijų laipiojimo sporto disciplinų varžybas.
 Sudaryti sąlygas sportininkams išbandyti jėgas boulderingo, greituminio ir sudėtingo lipimo
disciplinose vienoje vietoje.
Laikas: 2018 m. spalio 27 – 28 d.. Registracijos pradžia – 9:00, varžybų pradžia – 10:00. Pabaiga apie 18:00.
Vieta: Vytenio g. 46B, Vilnius.
Organizatoriai ir teisėjai: Varžybas organizuoja Lietuvos laipiojimo sporto asociacija, rengia ir vykdo Montis
magia. Vyriausias varžybų teisėjas – Margarita Smirnovienė.
Dalyviai: kviečiami visi suaugę sportininkai nuo 14 metų amžiaus.
Teisėjavimas ir taisyklės: varžybos vykdomos pagal IFSC (Tarptautinės laipiojimo sporto federacijos)
laipiojimo sporto varžybų formato taisykles.
Preliminari varžybų programa:
Pirma diena (spalio 27 d.) – atranka visose disciplinose (boulderingas, greitis, sudėtingumas)
9:00 – 9:30 registracija
10:00 – 18:00 varžybų startai
nuo 16:00 greituminio lipimo rungties atranka ir finalai
Antra diena (spalio 28 d.) – boulderingo ir sudėtingojo lipimo rungčių finalai
Į finalus patenka po geriausius 6 vyrus ir 6 moteris
12:00 – 18:00 varžybų startai.
Detali programa bus paskelbta pasibaigus registracijai.
Sudėtingasis laipiojimas – 4 trasos atrankoje bei 1 finalinė trasa
Greitasis laipiojimas – treniruočių laikas 10:00 – 16:00
Registracija varžyboms 16:00 – 16:30
Atranka ir finalai nuo 16:00
Boulderingas – 30 trasų atrankoje, lipimo laikas 10:00 – 18:00
Varžybų programa gali keistis, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus.
Apdovanojimai: Apdovanojamos 1 – 3 vietos kiekvienoje disciplinoje. Nugalėtojai apdovanojami susumavus
rezultatus visose disciplinoje (trikovėje) bei kiekvienoje disciplinoje atskirai.
Registracija: Dalyviai registruojasi iš anksto iki 2018 m. spalio 21 d. el. paštu atsiunčiant užpildytą paraišką
arba adresu: https://goo.gl/forms/VYxVJWpwUaXksvvE3
Smulkesnė informacija dėl registracijos teikiama el. paštu margarita@climbing.lt
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Mokestis: Varžybų starto mokestis visų grupių Lietuvos ir užsienio klubų atstovams yra 15€.
Dalyviui nepasirūpinus išankstine registracija mokestis didinamas 100%.
Medicininė patikra: Klubų treneriai atsako už sportininkų medicininę kontrolę ir supažindinimą su saugaus
laipiojimo taisyklėmis. Medicininės pažymos iš sporto medicinos centro (068/a forma) pilnamečiams
asmenims yra rekomenduojamos, o nepilnamečiams – privalomos.
Smulkesnė informacija: +37061559925, margarita@climbing.lt

