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2017 m. LIETUVOS BOULDERINGO TAURĖ
NUOSTATAI
Tikslas:
 Populiarinti laipiojimo sporto rūšį – bouldering'ą.
 Išrinkti stipriausius šalies atletus ir sudaryti Nacionalinę suaugusiųjų rinktinę, kuri atstovauja Lietuvą
Pasaulio bei Europos Čempionatuose bei Pasaulio taurėje.
Laikas:
2017 m. kovo 10 - 11 d. (penktadienį - šeštadienį). Registracija nuo 17:00. Varžybų pradžia penktadienį (pirmos
grupės startas) – 18:00 val. Pabaiga šeštadienį apie 22:30 val.
Vieta:
„Scala dream“ laipiojimo centras, Mainų g. 6, Klaipėda, Lietuva.
Dalyviai:
Kviečiami Lietuvos ir užsienio laipiotojai nuo 16 metų amžiaus (gimę 2001 metais ir vyresni). Dalyviams
taikomi apribojimai:
 2002-2003 metais gimę sportininkai varžybose gali dalyvauti tik su vyr. trenerio leidimu, savo
trenerio lydimi ir prižiūrimi varžybų metu.
 2002-2003 metais gimę sportininkai gali dalyvauti tik varžybų atrankiniame etape.
Teisėjavimas ir taisyklės:
Varžybos vykdomos remiantis Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos iniciatyvių laipiotojų klubų suderintomis 2016 m.
Lietuvos boulderingo čempionato taisyklėmis (taisykles ir nuostatus galite rasti adresu www.climbing.lt) bei
papildomomis sąlygomis ir taisyklėmis, sutartomis varžybų vietoje.
Preliminari varžybų programa :
Penktadienis:
 17:00 – prasideda registracija;
 18:00 – 20:30 – pirmos atrankos grupės lipimai;
 20:45 – 23:15 – antros atrankos grupės lipimai;
Šeštadienis:
 8:00 – prasideda registracija;
 9:00 – 11:30 – trečios atrankos grupės lipimai;
 11:45 – 14:15 – ketvirtos atrankos grupės lipimai.
 14:30 – 16:00 – Ninja Warrior
 16:15 - 18:15 - pusfinalis (į pusfinalį patenka 16 vyrų ir 16 moterų);
 20:00- 22:00 – finalai (į finalį etapą patenka 6 vyrai ir 6 moterys.);
 22:30 – prizininkų apdovanojimai. Varžybų pabaiga.

Apdovanojimai:
Prizais apdovanojamos 1-3 varžybų nugalėtojų vietos atskirai tarp vyrų ir moterų. Taip pat apdovanojami 1-3
vietos Lietuvos čempionai atskirai tarp vyrų ir moterų.

Registracija, mokestis:
Dalyviai registruojasi iš anksto iki 2017 m. kovo 8 d. (imtinai) internetiniu adresu https://goo.gl/aCrRaZ arba
internetiniame puslapyje www.climbing.lt
Starto mokestis žmogui užsiregistravus iš anksto: 12 Eur. Dalyviui nepasirūpinus išankstine registracija starto
mokestis 20 Eur.
Smulkesnė informacija teikiama:
varzybos@climbing.lt
Nuostatus galima laikyti oficialiu kvietimu dalyvauti varžybose.

