
 

2017 metų ROTARIADOS kalnų slidinėjimo varžybų 
nuostatai  

 
1. Bendri nuostatai 

Nuostatai yra pagrindinis dokumentas nustatantis varžybų eigos tvarką. Nuostatų 
reikalavimai yra privalomi varžybų dalyviams bei organizatoriams (teisėjų komandai, treneriams, 
aptarnaujančiam personalui ir kitiems asmenims susijusiems su varžybomis). 

 
2. Tikslas 

Varžybų tikslas yra kalnų slidinėjimo sporto populiarinimas Lietuvoje, stipriausių slidininkų 
tarp rotariečių išaiškinimas. 

 
3. Varžybas organizuoja 

Varžybas organizuoja VŠĮ „Sniegius“ ir UAB „Stamita, Lietuvos Rotary. 
 

 
4. Varžybų terminai bei jų rengimo vieta 

Varžybos vyks 2017m. rugsėjo 2 dieną.  
Rungtis – Super slalomo varžybos kalnų slidėmis. 
Vieta – visus metus veikiantis kalnų slidinėjimo kompleksas „Snow Arena“, Druskininkai, 

Lietuva. (Nemuno kelias 2, Mizarų kaimas, Lt-67308, Druskininkų sav.).        
 

5. Varžybų programa 
 

2017 rugsėjo 1 d. 
Nuo 19.00 val. - Registracija varžybų vietoje. Slidinėjimo įrangos ir aprangos pasirinkimas. 

Rotariečiams ir lydintiems asmenims nuolaida bilietui 50 proc.  
2017 rugsėjo 2 d. 

7.30 – 8.00 atvykimas, įrangos atsiėmimas; 
8.00  – trasos apžiūra, apšilimas; 
8.30 – varžybų pradžia, pirmojo bandymo pirmo dalyvio startas; 
9.30 – antrojo bandymo pirmo dalyvio startas; 
10.00  – varžybų pabaiga. 
 
Varžybų programa ir laikai gali keistis teisėjo sprendimu atsižvelgiant į dalyvių skaičių. 
 

6. Reikalavimai varžybų dalyviams 
Dalyviai privalo turėti sveikatos draudimą (sveikatos draudimas yra kiekvieno dalyvio 

asmeninis reikalas, ir dalyvaudamas varžybose dalyvis patvirtina, kad jo sveikata tai leidžia). 
Dalyviai privalo dėvėti šalmus. 
Dalyviai sutinka fotografuotis ir būti publikuojami ne komerciniais tikslais. 
Varžybų dalyvio startinis mokestis 30  €. Į starto mokestį įskaičiuotas ir slidinėjimo bilietas 

rugsėjo 2 d. 
 

7. Starto taisyklės ir varžybų rezultatų skaičiavimas 



 
Dalyvauti varžybose leidžiama Rotary klubų nariams, laiku užsiregistravusiems ir 

atitinkančius šių nuostatų 6 dalį. 
Dalyvių amžius iki 99 m. 
Pirmajame ir antrajame bandymuose startuojama nuo mažiausio numerio iki didžiausio. 
Nebaigus pirmojo važiavimo varžybų dalyvis gali startuoti antrajame važiavime. 
Varžybos vyks 300 m. ilgio slidinėjimo trasoje, kur kuo greičiau kalnų slidėmis reikės įveikti 

sužymėtą trasą. 
Laimėtojai ir prizininkai nustatomi susumavus 2-jų bandymų laikus. Startų (nusileidimų) 

skaičių nustato vyr.teisėjas. 
 

8. Apdovanojimai 
Laimėtojai ir prizininkai apdovanojami rėmėjų prizais. 
 

9. Vadovavimas varžyboms 
Varžybas vykdo VŠĮ „Sniegius“, UAB „Stamita“, Lietuvos Rotary . 
Varžybos vyksta VŠĮ „Sniegius“, UAB „Stamita“ lėšomis, o taip pat lėšomis surinktomis už 

startinį mokęstį. 
Varžybų rengime ir eigoje dalyvauja teisėjų kolegija.  
Dalyvių apgyvendinimu ir maitinimu, savo sąskaita rūpinasi patys dalyviai . 

 
10. Paraiškos dalyvavimui 

 
Paraiška dalyvavimui-dalyvio vardas, pavardė, Rotary klubas,  turi būti pateikta iš anksto iki 

2017 m.rugpjūčio 15 d. el.paštu: rotary.slides@gmail.com  
Išankstinė registracija svarbi, nes varžybos įvyks, jei bus ne mažiau, kaip 30 dalyvių. 
Smulkesnė informacija apie varžybas sport@snowarena.lt  (Artūras)  

mailto:rotary.slides@gmail.com
mailto:SPORT@SnowArena.lt


 
Priedas 1 

Paraiška dalyvauti ROTARIADOS kalnų slidinėjimo varžybose  
 

Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė 
Gimimo 
metai 

Kontaktinė informacija 
(Tel. Nr., el-paštas) 

Įrangos nuoma 
Taip/Ne 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
 

Pasirašydamas paraišką dalyvis patvirtina kad laikysis „Snow Arena“ 
vidaus tvarkos taisyklių ir varžybų nuostatų. 


