2022 - 2023 metų Lietuvos kalnų slidinėjimo taurės
NUOSTATAI
Nuostatai yra pagrindinis dokumentas nustatantis varžybų organizacijos bei eigos tvarką.
Nuostatų reikalavimai yra privalomi varžybų dalyviams bei organizatoriams (teisėjų
komandai, treneriams, aptarnaujančiam personalui ir kitiems asmenims susijusiems su varžybomis).
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

I.

Varžybų tikslas yra kalnų slidinėjimo sporto populiarinimas Lietuvoje, stipriausių Lietuvos
kalnų slidininkų išaiškinimas, talentingų sportininkų paieška.
Uždaviniai:
• rengti sportininkų pamainą, Lietuvos kalnų slidinėjimo nacionalinei rinktinei;
• dalintis patirtimi tarp trenerių ir klubų;
• įgyti patirties ir ateityje Lietuvoje rengti didelius tarptautinius bei FIS renginius.
II.

ORGANIZATORIAI

Varžybas organizuoja Lietuvos Nacionaline slidinėjimo asociacija (LNSA) kartu su atskirais
kiekvieno etapo varžybų vykdytojais: UAB “Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA”
slidinėjimo trasomis „Snow Arena“, Kalnų slidinėjimo klubas „Kalitos kalnas“, Lietuvos žiemos
sporto centras (LŽSC), SK “3 Ąžuolai”, Aukštagirės kalnas, Sostinės sporto centras (SSC) ir
Liepkalnio slidinėjimo centras.
Kiekvienas atskiro etapo vykdytojas pateikia LNSA varžybų etapo nuostatus ne vėliau kaip
10 dienų iki varžybų organizavimo dienos.
LNSA tvirtina kiekvieno etapo nuostatus, ne vėliau kaip 5 dienos iki varžybų organizavimo
dienos.
III.

VARŽYBŲ KALENDORIUS

Varžybų kalendorius skelbiamas LNSA internetiniame puslapiuose www.lnsa.lt.
Varžybų datos gali keistis dėl nepalankių oro sąlygų ar kitų nenumatytų aplinkybių.
Eil./
Data

Vieta

Rungtis

1

2022.11.12

Snow Arena,
Druskininkai

SSL

2

2022.12.10

Snow Arena,
Druskininkai

AC

3

2022.01.14

Kalitos
kalnas,
Anykščiai

SL

4

2020.02.08

Liepkalnis,
Vilnius

SL

Etapo

Dalyvių
grupės

Organizatoriai
ir vykdytojai

U8-U16,
Elitas,
Masters

LNSA, „Snow Arena“

U8-U16,
Elitas,
Masters

LNSA, „Snow Arena“

Lietuvos kalnų slidinėjimo taurės 3 et. SL

U8-U16,
Elitas,
Masters

LNSA, KSK „Kalitos
kalnas“

Lietuvos kalnų slidinėjimo Naktinio SL
(Slalomo) čempionatas.
Lietuvos kalnų slidinėjimo taurės 4 et.

U8-U16,
Elitas,
Masters

LNSA, Liepkalnio
slidinėjimo centras,
SSC.

Varžybų pavadinimas

Nr.
Lietuvos kalnų slidinėjimo SSL (Super
Slalomo) čempionatas.
Lietuvos kalnų slidinėjimo taurės 1 et.
Lietuvos kalnų slidinėjimo AC (Alpių
dvikovės) čempionatas.
Lietuvos kalnų slidinėjimo taurės 2 et. (Alpių
dvikovė).

Lietuvos kalnų slidinėjimo GS (Slalomo
milžino) čempionatas.
Lietuvos kalnų slidinėjimo taurės 5 et.
Lietuvos kalnų slidinėjimo SL (Slalomo)
čempionatas.
Lietuvos kalnų slidinėjimo taurės 5 et.
Lietuvos kalnų slidinėjimo PSL (Paralelinio
Slalomo) čempionatas.
Lietuvos kalnų slidinėjimo taurės 6 et.

2022.02.16

Italija,
Kronplatz

GS

2022.02.17

Italija,
Kronplatz

SL

6

2022.03.04

Aukštagirė

PSL

7

2022.03.11

Ignalina

SL

Lietuvos kalnų slidinėjimo taurės 7 et. SL
(Slalomo) pirmenybės.

8

2022.04.01

Snow Arena,
Druskininkai

SL

Lietuvos kalnų slidinėjimo taurės finalinis
etapas. SL (Slalomo) pirmenybės.

5

U8-U16,
Elitas,
Masters
U8-U16,
Elitas,
Masters
U8-U16,
Elitas,
Masters,
U8-U16,
Elitas,
Masters,
U8-U16,
Elitas,
Masters

LNSA, KRC

LNSA, KRC
LNSA, Aukštagirės
kalnas
LNSA, LŽSC
LNSA, „Snow Arena“

VARŽYBŲ ŽIURI / TEISĖJAI

IV.

Teisėjų komanda sudeda iš varžybų vadovo, laiko matavimo vadovo, trasos teisėjų vadovo,
starto teisėjo, finišo teisėjo, trasos teisėjų, sekretoriato vadovo. Laiko matavimo vadovas gali užimti
ir finišo teisėjo pareigas. Kiekvienų varžybų metu varžyboms vadovauja varžybų žiuri susidedanti
iš varžybų vadovo, trasos teisėjų vadovo, laiko matavimo vadovo.
V.

VARŽYBŲ DALYVIAI

Amžiaus grupės sudaromos atsižvelgiant į gimimo metus:

Gimimo metai
2015-2016 metai
2013-2014 metai
2011-2012 metai
2009-2010 metai
2007-2008 metai
Elitas
Masters (Senjorai)
Visos amžiaus grupės

Amžiaus grupė
U-iki, M-mergaitės/moterys, B-berniukai, V-vyrai
Mergaitės U8 M
Berniukai U8 B
Mergaitės U10 M
Berniukai U10 B
Mergaitės U12 M
Berniukai U 12 B
Mergaitės U14 M
Berniukai U 14 B
Mergaitės U16 M
Berniukai U16 B
2006 ir vyresni V ir M
1988 ir vyresni V ir M
Mėgėjai Moterys ir Vyrai*

Varžybose gali dalyvauti sportininkai susipažinę su varžybų nuostatais, pateikę paraiškas ir
susimokėję starto mokestį.
Varžybų paraiškas vaikams iki 16 m. pateikia klubai, treneriai ar tėvai. Vyresni sportininkai
gali registruotis ir patys.
Varžybose gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio piliečiai.

Dalyviai privalo dėvėti šalmus.
Kiekvieno etapo varžybų vadovas turi teisę (dėl mažo dalyvių skaičiaus jei grupėje mažiau
nei 5 dalyviai) perkelti dalyvius į gretimą vyresnę amžiaus grupę.
Pagal FIS rekomendacijas, varžybose negali dalyvauti Rusijos ir Baltarusijos klubų
sportininkai.
Asmens duomenų tvarkymas

VI.

Registruodamiesi į varžybas dalyviai ir komandų vadovai sutinka, kad jų ir jų komandų
narių pavardės, vardai, gimimo metai, komandos pavadinimas ir rezultatai būtų skelbiami
www.lnsa.lt puslapyje.
Gimimo data šalia rezultatų nerodomi, jie kaupiami statistikos ir kontrolės tikslais (kad
žmonės rungtyniautų savo amžiaus ir pajėgumo grupėse).
Asmenys, registruojantys į varžybas kitus žmones turi užtikrinti, kad iš registruojamų
asmenų yra gavę sutikimus aukščiau nurodytai informacijai skelbti minėtame puslapyje. Kiekvienas
dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas
nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais,
pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.

VII.

STARTO MOKESČIAI

Dalyviai turintys LT kodą moka 15 EUR starto mokestį. Registracijos metu dalyviai privalo
įrašyti jiems priskirtus LT kodus, kitu atveju nuolaida netaikoma.
Dalyviai neturintys LT kodo moka 20 EUR starto mokestį.
VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKA

VIII.

Varžybos vykdomos pagal FIS taisykles atitinkančias varžybose numatytas taisykles taip pat
pagal kiekvieno etapo nuostatų varžybų vykdymo programą.
Varžybose dalyviai startuoja dviejuose bandymuose.
Nebaigus pirmojo važiavimo varžybų dalyvis negali startuoti antrajame važiavime (išskyrus
U8 amžiaus grupę).
U8 ir U10 amžiaus grupėse varžybos vykdomos pusiniais/guminiais vartais ir slalomo
milžino vartais
Kitoms amžiaus grupėms varžybos vykdomos „junior“ ir suaugusiųjų slalomo vartais bei
didžiojo slalomo vartais.
FIS varžybos vykdomos FIS homologizuotais vartais.
IX.

STARTO TVARKA

U8 M; U10 M; U8 B; U10 B; Mėgėjai M; Mėgėjai V; U12 M; U14 M; U16 M; Masters M;
Elite M; U12 B; U14 B; U16 B; Masters V, Elite V.
Pirmajame bandyme startuojama nuo mažiausio numerio iki didžiausio. Antrajame bandyme
verčiasi pirmas penketukas (5, 4, 3, 2 ir 1), ir po to pagal pirmojo bandymo rezultatus: 6, 7 ir t.t.
(nebent kitaip yra nustatyta varžybų etapo nuostatuose).
Pirmajame varžybų etape dalyvių eiliškumas suskirstomas pagal LT taškų bazinį reitingą
(burtai pirmam penketukui, o kiti iš eilės). Antrojo ir kt. et. metu, pagal Lietuvos kalnų slidinėjimo
taurės taškų sumą (burtai pirmam penketukui, o kiti iš eilės).

X.

PROTESTAI

Protestai gali būti pateikiami varžybų vyr. teisėjui raštiškai, ne vėliau kaip per 15 min. po
preliminarių rezultatų paskelbimo, pateikiant 100 € užstatą. Protestą patenkinus užstatas yra
grąžinamas.
Protestą svarsto varžybų žiuri ir galutinį sprendimą priima bei pateikia varžybų vadovas.
XI.

APDOVANOJIMAI

Kiekvieno etapo laimėtojai ir prizininkai nustatomi kiekvienoje amžiaus grupėje susumavus
2-jų bandymų laikus. U8 grupėje apdovanojami visi varžybų dalyviai.
Laimėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais, diplomais ir rėmėjų prizais.
Jei sportininkas nedalyvauja apdovanojimuose – jis netenka teisės į jį. Tik išskirtinais
atvejais varžybų apdovanojimą gali atsiimti sportininko atstovas (neužimdamas vietos ant
apdovanojimų pakylos).
Lietuvos čempionatai yra atviri ir apdovanojami visų šalių sportininkai.
Suminiai varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis.
XII.

SUMINIAI REZULTATAI

Į varžybų suminius rezultatus pretenduoja visi varžybose dalyvaujantys sportininkai.
Suminiai rezultatai skaičiuojami po kiekvieno varžybų etapo. Galutiniai – po paskutiniojo
varžybų etapo.Varžybų taškai yra sumuojami pagal kiekviename etape iškovotus taškus:
Vieta

Taškai

Vieta

Taškai

Vieta

Taškai

Vieta

Taškai

Vieta

Taškai

1

100

7

36

13

20

19

12

25

10

2

80

8

32

14

18

20

11

26

10

3

60

9

29

15

16

21

10

27

10

4

50

10

26

16

15

22

10

28

10

5

45

11

24

17

14

23

10

29

10

6

40

12

22

18

13

24

10

30

10

Už 21 ir žemesnę vietą skiriama po 10 taškų.
Jei viename etape yra parodytas vienodas laikas – kiekvienam dalyviui yra skiriami užimtos
vietos taškai.
Jei suminiuose rezultatuose keli dalyviai surenka vienodą taškų skaičių – pirmenybė
teikiama dalyviui užėmusiam daugiau aukštesnių vietų (pirma I, II, III vietų ir t.t.).
Jei ir užimtų vietų skaičius yra vienodas – dalyviams skiriama bendrai užimta vieta.
Po kiekvieno varžybų etapo, varžybų organizatoriai per 3 dienas turi pateikti varžybų
rezultatus LNSA.

Lietuvos čempionatai dauginami iš koeficientų: Lietuvoje - 1,2; Italijoje -2; Finalinis
varžybų etapas „Snow Arenoje“ – 1,5.
XIII.

DRAUDIMAI

Varžybų dalyviams rekomenduojama turėti sveikatos, nelaimingų atsitikimų bei draudimą
tinkanti dalyvauti varžybose, kad būtų padengti nuostoliai įvykus nelaimingam atsitikimui,
sužeistojo transportavimo, pirmos pagalbos ir kiti kaštai.
XIV.

KLUBŲ REITINGAS

Pagal Lietuvos kalnų slidinėjimo taurės varžybų rezultatus yra sudaromas klubų reitingas,
pagal kurį 2023-2024 m. varžybų sezonui bus skiriamas finansavimas (5000 EUR) nuvykimui į
kalnų slidinėjimo taurės/čempionatų varžybas.
Klubo taškai susideda iš kiekvieno klubo dalyvio sukauptų taškų viso sezono metu ir
finansavimas bus išdalintas procentaliai pagal surinktų klubo taškų sumą.

