«BALTOSIOS VARNELĖS VAIKŲ TAURĖ»
Laipiojimo uolomis sporto varžybos vaikams
(Boulderingas)

Tikslai:
- vaikų ir paauglių užimtumo skatinimas;
- laipiojimo sporto vystymas ir populiarinimas;
- sportinio meistriškumo ugdymas;
- ryšių plėtimas.

Renginio data ir vieta:
2018 m. lapkričio 24 d. (šeštadienis)
Laipiojimo uolomis centras «Scala Dream», Mainų g. 6 (III aukštas) Klaipėda

Organizatoriai:
Laipiojimo uolomis klubas «Scala Dream»

Dalyviai:
Varžybose gali dalyvauti visi norintys vaikai. Dalyvaujama 4 amžiaus grupėse:
1 grupė: 5 – 8 m (2013 – 2010);
2 grupė: 9 – 11 m (2009 – 2007);

3 grupė: 12 – 14 m (2006 – 2004);
4 grupė: 15 – 17 m (2003 – 2001).
Visiems dalyviams rekomenduojama ne rečiau kaip du kartus per metus praeitį medicininę patikrą.
Dalyviai į varžybas turi atvykti su tėvais, atsakingu treneriu arba su raštišku tėvų leidimu
užsiiminėti uolų laipiojimu.
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Dalyvių registracija:
Dalyviai registruojasi iš anksto el. formoje:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5CCa1B1M1flkJiEPdXq8V6yiLt97uAPvDKis4MJ82-sFflA/viewform

Išankstinė registracija vykdoma iki lapkričio 22 d.
Startinis mokestis - 6 EUR. Mokestis mokamas registracijos metu varžybų vietoje.

Formatas:
Varžybose yra vienas etapas: 14 įvairaus sudėtingumo trasų. Trasų sektoriuose yra teisėjai, kurie fiksuoja
rezultatus. Bandymai skaičiuojami. Trasos įvertinamos fiksuojant bandymų skaičių.

Kontaktai
Klausimus susijusius su varžybomis galite užduoti rašydami el. paštu: dmitrij@scaladream.com ir
skambindami telefonu: +370 61560330 Dmitrij.
Mūsų el. puslapis: www.scaladream.com
Mes Facebook‘e: Scala Dream climbing club

Programa*:
10:30 atidaroma 1 grupės registracija;
10:50 trasų rodymas (1 grupė);
11:00 – 12:00 1 grupės startai;
12:30 1 grupės apdovanojimai;
12:00 atidaroma 2 grupės registracija;
12:40 trasų rodymas;
12:50 – 14:20 2 grupės startai;
14:45 2 grupės apdovanojimai;
14:00 atidaroma 3 grupės registracija ;
15:00 trasų rodymas;
15:10 – 16:40 3 grupės startai;
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17:10 3 grupęs apdovanojimai;
16:20 atidaroma 4 grupės registracija;
17:00 trasų rodymas;
17:20 – 18:30 4 grupės startai;
18:50 4 grupės apdovanojimai.

*Organizatoriai palieka sau teisę neženkliai keisti programą.
„“

Svarbu!!!
Prašome visus dalyvius turėti švarią avalyne pakeitimui „Scala Dream“ teritorijoje.

Ši programa yra oficialus kvietimas dalyvauti varžybose.
„“
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