Montis Magia laipiojimo mokykla
Adresas: Vytenio 46B, Vilnius
Kontaktai: +37069945093,
el. paštas gym@montismagia.lt
www.montismagia.lt

2017 m. MONTIS MAGIA BOULDERING COMPETITION
NUOSTATAI
Tikslas:
• Lietuvoje pristatyti bei populiarinti laipiojimo sportą. Pristatyti varžybų rūšį – boulderingą;
• Kelti sportininkų sportinio ir techninio pasiruošimo lygį;
• Suteikti galimybę varžytis ne tik sportininkams, bet ir laipiojimo mėgėjams.
Laikas: 2017 m. lapkričio 18 d. (šeštadienis). Registracija prasideda nuo 8:30. Varžybų pradžia
9:00. Pabaiga apie 21:00.
Vieta: Montis Magia aukštoji ir boulderingo laipiojimo salės. Adresas –Vytenio 46B, Vilnius.
Organizatoriai ir teisėjai: Varžybas organizuoja Lietuvos laipiojimo sporto asociacija, rengia ir
vykdo Montis magia. Vyriausia varžybų teisėja – Margarita Smirnovienė.
Dalyviai: Varžybose kviečiami dalyvauti visi – sportininkai, mėgėjai ir naujokai. Susirinkus
daugiau nei dešimt jaunesnių nei 14 metų dalyvių, jiems bus vykdoma atskira rezultatų įskaita.
Jaunesni nei 18 metų asmenys gali dalyvauti varžybose prižiūrimi tėvų, atsakingo trenerio, arba
pilnamečio lydinčio asmens. Tai turi būti patvirtinta raštiškai (forma laisva).
Teisėjavimas ir taisyklės: varžybos vykdomos pagal Lietuvos laipiojimo sporto asociacijos
patvirtintus boulderingo rungties taisykles (galima rasti adresu www.climbing.lt) bei papildomomis
sąlygomis ir taisyklėmis, nustatytomis varžybų vietoje.
• Atrankiniame etape ne mažiau kaip 25 trasos, tikslus trasų skaičius bus paskelbtas varžybų dieną;
• Atrankoje vertinami Top ir Bonus kybiai. Taškai skaičiuojami vienai trasai skiriant 100 balų ir
juos dalinant iš pralipusių dalyvių skaičiaus (T.y. jei trasą įveikia tik vienas dalyvis, jis gaus 100
taškų, jei 2 - gaus po 50 taškų, jei 3 - 33,33 taško ir t.t.)
• Rezultatus dalyviai žymės savarankiškai. Kvalifikaciją stebės teisėjai.
• Vaikų iki 14 metų amžiaus grupėje startuojantiems finalo nebus.
• Į finalinį etapą patenka 6 moterys ir 6 vyrai.
• Finaluose dalyvių laukia po 5 trasas vyrų ir moterų pogrupiui. Trasai skiriamos 4 minutės be
galimybės užbaigti.
• Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų sistemą atsižvelgiant į dalyvių skaičių.
Preliminari varžybų programa:
8:30 varžybų registracijos pradžia
9:00 – 16:00 kvalifikacijos lipimai boulderingo salėje
9:00 – 15:00 kvalifikacijos lipimai aukštoje salėje
17:00 – 18:00 varžybų finalistai eina į izoliatorių
18:00 – 20:00 varžybų finalai
20:00 – varžybų apdovanojimų ceremonija

Apdovanojimai: Apdovanojamos 1 – 3 vietos atskirai tarp moterų ir vyrų. Apdovanojama
atitinkamo laipsnio medaliais, diplomais ir prizais.
Registracija: Dalyviai registruojasi iš anksto iki 2017 m. lapkričio 15 d. (trečiadienio)
https://goo.gl/forms/n2gS8YjD20bwxbTv1. Smulkesnė informacija dėl registracijos teikiama el.
paštu gym@montismagia.lt arba telefonu 8 699 45093.
Mokestis: Starto mokestis dalyviui užsiregistravus iš anksto (iki lapkričio 15 d.) - 15 €, varžybų
dieną - 18 €.
Smulkesnė informacija: +37069945093, gym@montismagia.lt.
Nuostatus galima laikyti oficialiu kvietimu dalyvauti varžybose.

