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2017 m. KABORIŲ TAURĖS
VI etapo
N U O S TATAI
Tikslas:
• Lietuvoje pristatyti bei populiarinti galimybę užsiimti laipiojimo uolomis sportu. Pristatyti laipiojimo varžybų rūšį
– boulderingą;
• Inicijuoti bei pristatyti laipiojimą kaip pilnavertę sporto šaką. Vykdyti varžybų ciklą – 2017 m. Kaborių Taurė;
• Suteikti galimybę varžytis ne tik sportininkams, bet ir laipiojimo mėgėjams.
Laikas:
2017 m. Gruodžio 16 d. (šeštadienį). Registracija nuo 09:30. Varžybų pradžia (pirmos grupės startai) – 10:00 val. Pabaiga
apie 20:00 val.
Vieta:
„Climbing Club Kaunas“ laipiojimo uolomis salė, Kaunas, Žemaičių g. 31 (vidinis kiemas, vidinis pastatas, 4 aukštas)
Dalyviai:
Kviečiami laipiotojai – mėgėjai, amžiaus apribojimų nėra. Dalyviams taikomi apribojimai:
• Lietuvos jaunių bei jaunučių rinktinės nariai Kaborių taurės etapuose dalyvauja be konkurencijos.
• Laipiotojai per paskutinius tris metus atstovavę Lietuvą tarptautinėse IFSC varžybose.
Teisėjavimas ir taisyklės:
Varžybos vykdomos remiantis Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos iniciatyvių laipiotojų klubų suderintomis 2017 m. Lietuvos
Boulderingo Kaborių Taurės taisyklėmis (taisykles ir nuostatus galite rasti adresu www.climbing.lt) bei papildomomis
sąlygomis ir taisyklėmis, sutartomis varžybų vietoje.
Varžybų programa :
• 09:30 – prasideda registracija;
• 10:00 – 12:00 – pirmos grupės lipimai
• 12:15 – 14:15 – antros grupės lipimai
• 14:30 – 16:30 – trečios grupės lipimai
• 17:45 – 19:15 – finalai (Į finalį etapą patenka 10 vyrų ir 5 moterys.);
• 19:15 – 20:00 – „Manpupuner – the mythical Giants“ ekspedicijos prezentacija + filmo premjiera
• 20:00 – 20:45 – etapo prizininkų apdovanojimai. Metų įskaitos komandiniai ir individualūs apdovanojimai.
Varžybų pabaiga.
Apdovanojimai:
Apdovanojamos 1-3 vietos atskirai tarp vyrų ir moterų. Apdovanojama atitinkamo laipsnio medaliais bei dovanėlėmis.
Komandiniai apdovanojimai: 2017 metų kaborių taurės komandinėje įskaitoje dalyvavusių 6 geriausiai metų sumoje
pasirodžiusių komandų išaiškinimas.
2017 metų taurės daugiausiai taškų surinkusių laipiotojų, atsižvelgiant į penkis geriausius dalyvio metų rezultatus, 1-3
vietos atskirai vyrų ir moterų apdovanojimai.
Registracija, mokestis:
• Dalyviai registruojasi iš anksto iki 2017 m. Gruodžio 14 d. (imtinai) čia.
• Starto mokestis žmogui užsiregistravus iš anksto: 6 EUR. Dalyviui nepasirūpinus išankstine registracija varžybų
organizatoriai, varžybų dieną šį mokestį gali padidinti 50 %.
• Likus 3 dienoms iki varžybų. dalyviai el.paštu gauna patvirtinimą su informacija apie savo registraciją ir grupę,
kurioje užsiregistravo bei galimybę išsiregistruoti. Iš anksto užsiregistravę į etapą, bet dėl kokių nors priežasčių
negalintys jame dalyvauti, turi el. paštu (varzybos@climbing.lt) informuoti, likus ne mažiau nei vienai dienai iki
varžybų. Jei dalyvis neinformuoja apie savo neatvykimą, kito etapo, kuriame jis dalyvaus, startinis mokestis jam
yra didinamas 1 €.
Smulkesnė informacija teikiama:
varzybos@climbing.lt
+37067047773
Nuostatus galima laikyti oficialiu kvietimu dalyvauti varžybose.

