
 

NUOSTATAI 

Lietuvos riedslidžių taurės IV etapas 

Anykščių KKSC taurė 
2021 m. spalio 2 d. 

Anykščiai 

 

Tikslas - populiarinti riedslidžių sportą Anykščiuose ir Lietuvoje, išaiškinti 

stipriausius riedslidžių grupių sportininkus. 

 

Vadovavimas - varžybas rengia ir vykdo: 

Sporto klubas „Viesulas“. 

Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija 

Anykščių kūno kultūros ir sporto centras 

Trasos direktorius - Algis Drūsys; 

Varžybų vyr. teisėjas - Jaunius Drūsys; 

Varžybų vyr. sekretorius - Daumantas Jurgis Petrovas. 

 

Vieta - Anykščiuose, dviračių take šalia Medžių Lajų tako. Koordinatės: 

55°29'05.2"N 25°03'31.6"E. 

 

Dalyviai ir programa: varžybos vykdomos distancijos laisvuoju stiliumi rungtyje, 

vadovaujantis FIS (Tarptautinė slidinėjimo federacija) taisyklėmis. Varžybose gali 

startuoti visi norintys. Varžybos vykdomos šiose amžiaus grupėse: 

Vyrai: 

VE vyrai - 2003 m. g. ir vyresni  18 km (3 ratai); 

V16 jauniai - 2004–2005 m. g. 12 km (2 ratai); 

V14 jaunučiai - 2006-2007 m. g. 6 km (1 ratas); 

V12 berniukai - 2007 m. g. ir jaunesni. 4 km (1 ratas) 

Moterys: 

ME  moterys - 2003 m. g. ir vyresnės 12 km (2 ratai); 

M16 jaunės - 2004–2005 m. g. 6 km ( 1 ratas); 

M14 jaunutės - 2006-2007 m. g. 4 km (1 ratas); 

M12 mergaitės - 2007 m. g. ir jaunesnės 2 km (1 ratas) 

 

Varžybos vykdomos laisvo stiliaus  „Start“ firmos riedslidėmis, ratukų diametras ne 

didesnis  72 mm. Sportininkų riedslidės gali būti tikrinamos atsitiktiniu būdu prieš 

startą. Kiekvienas dalyvis turėtų vadovautis sąžiningumo principais, gerbti varžybų 

taisykles ir jų laikytis 

Programa: 

- Iki 10.00 val. Komandų atvykimas į varžybų vietą. 

- 10.00 – 10.50 val. Starto numerių išdavimas. Susipažinimas su trasa bei starto ir 

finišo vietomis;  



 

- 11.00 val. Dalyvių startas; 

- 13:30 val. Nugalėtojų bei prizininkų apdovanojimai. 

 

 

Registracija - dalyvių registracija vykdoma elektroniniu būdu iki 2021 m. rugsėjo 30 

d. 15:00 val. 

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/dsbxsfKMgWbVAozW9  

 

Apdovanojimai - Varžybų nugalėtojai kiekvienoje grupėje apdovanojami taurėmis, o 

prizininkai, -  medaliais, įsteigtais Anykščių KKSC. 

Lietuvos riedslidžių taurės nugalėtojai ir prizininkai bendroje įskaitoje apdovanojami 

taurėmis.  

 

Asmens duomenų tvarkymas. 

Registruodamiesi į varžybas sutinkate, kad jūsų ir jūsų komandos 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.  

 

Varžybų metu sportininkai privalo startuoti ir finišuoti dėvėdami šalmą, 

startuoti be šalmo yra draudžiama. Varžybų dalyviai privalo būti pasitikrinę 

sveikatą. Dalyviai patys atsako už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu, už 

moksleivius atsako  jų treneriai. 

 

 

 

 

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis kontaktais: 

Sporto klubas „Viesulas“                                                        Algis Drūsys 

El.paštas: ank.viesulas@gmail.com                                   Tel. +37061261410 
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