2020 METŲ LIETUVOS LAIPIOJIMO SPORTO
TRIKOVĖS VARŽYBOS
NUOSTATAI
Tikslas:
 Pristatyti olimpinį laipiojimo sporto formatą Lietuvoje.
 Trečią kartą suorganizuoti trijų laipiojimo sporto disciplinų varžybas.
 Sudaryti sąlygas sportininkams išbandyti jėgas boulderingo, sudėtingumo ir greitojo lipimo disciplinose
dviejų etapų metu.
I etapas rugsėjo 26 – 27 dienomis sudėtingumo ir greitojo lipimo disciplinų varžybos.
II etapas spalio 24 dieną boulderingo disciplinos varžybos.
I etapo laikas:
2020 m. rugsėjo 26-27 d. (šeštadienį-sekmadienį). Registracija 30 min iki grupės lipimų. Pirmoji registracija
8:30; Varžybų pradžia 9:00. Pabaiga sekmadienį apie 16:00.
II etapo laikas:
2020 m. spalio 24 dieną (šeštadienį). Registracijos pradžia šeštadienį 09:30. Varžybų pradžia 10:00. Pabaiga apie
20val.
Vieta:
Montis magia laipiojimo salė, Vytenio 46B, Vilnius, Lietuva.
Dalyviai:
Kviečiami Lietuvos ir užsienio laipiotojai nuo 14 metų amžiaus. 2006-2007 metais gimę sportininkai varžybose
gali dalyvauti tik su vyr. t renerės (Mildos Koreivaitės) leidimu, savo trenerio lydimi ir prižiūrimi varžybų
metu.
Organizatoriai ir teisėjai:
Varžybas organizuoja Lietuvos laipiojimo sporto federacija, rengia ir vykdo Montis magia. Vyriausias varžybų
teisėjas – Ignas Kisielius.
Preliminari varžybų programa
PIRMA DIENA. Šeštadienis (rugsėjo 26 d.):

08:30
09:00 - 11:50
12:00 – 14:50
15:00 – 17:50
18:00 – 20:50

Atsidaro salė ir pradedama registracija.
I grupės sudėtingumo disciplinos atrankos lipimai.
II grupės sudėtingumo disciplinos atrankos lipimai.
III grupės sudėtingumo disciplinos atrankos lipimai.
IV grupės sudėtingumo disciplinos atrankos lipimai.

09:00 - 20:50 Greitojo lipimo treniruotės.

ANTRA DIENA. Sekmadienis (rugsėjo 27d.):

10:00 – 12:00 Greitojo lipimo treniruotės.

12:00 – 12:30

~13:00

Greitojo lipimo atranka. Du įskaitiniai bandymai. Remiamasi vienu
geriausiu rezultatu. 8 geriausi vyrai ir moterys patenka į finalą.
Greitojo lipimo disciplinos finalas. Lipama turnyro principu
(dvikova).

Pagal šeštadienio atrankas į finalą patenka 8 vyrai ir 8 moterys
~13:30/14:00 geriausiai įveikę atrankines trasas.
2 finalinės trasos.
~16:00 Apdovanojimai.

Detali programa bus paskelbta pasibaigus registracijai.
Sudėtingumo disciplina – 15 atrankos ( įskaitoje 10 trasų) ir 2 finalinės trasos.
Greitojo lipimo disciplina – lipama standartizuota ir pasaulyje pripažinto prototipo greičio trasa.
Apdovanojimai:
Apdovanojamos 1 – 3 vietos atskirai tarp vyrų ir moterų. Nugalėtojai apdovanojami susumavus rezultatus visose
disciplinoje (trikovėje) ir atskirai iš disciplinos geriausieji. Lipantieji su viršutine sauga į finalus nepatenka.
Apdovanojama pagal atrankos rezultatus.
Registracija, mokestis:
Dalyviai į I etapą registruojasi iš anksto iki 2020 m. rugsėjo 21 d. (imtinai) internetiniu adresu:
https://forms.gle/MQY6aPKNQ16zT9hC7.
Registracija iki rugsėjo 21d. dalyvio mokestis 20€.
Registracija iki rugsėjo 25d. dalyvio mokestis 35€.
Iš anksto neužsiregistravus dalyvio mokestis 50€.
II varžybų etapo registracija dar neatidaryta.
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 teikiama:
+37069945093, gym@montismagia.lt. Nuostatus galima laikyti oficialiu kvietimu dalyvauti varžybose.
Į greitojo lipimo finalą patenka 8 geriausi pagal lipimo greitį sportininkai vyrų ir moterų grupėje. Finalas
vyks atkrintamuoju principu: ketvirtfinalis, pusfinalis, finalas.
Į boulderingo ir sudėtingumo disciplinos rungčių finalus patenka po geriausius 8 vyrus ir 8 moteris kiekvienoje
disciplinoje.

