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MONTIS MAGIA TAURĖ 2012
KALNŲ KELIONIŲ TECHNIKOS ir ALPINIZMO VARŽYBOS
NUOSTATAI

Pastaba: Renginio data, vieta, pradžios laikas bei registracijos informacija yra galutinė ir nekeičiama
Kita informacija gali keistis arba bus tikslinama.
Priedai. Šių nuostatų priedai yra renginio vieta adresas bei dalyvių grupės.
I. Tikslas. Varžybos vykdomos siekiant populiarinti kalnų turizmą ir alpinizmą. Propaguoti aktyvų gyvenimo būdą, kelti
dalyvių techninį pasiruošimą, išaiškinti pajėgiausias komandas, dalyvaujančias šalies keliautojų sporto daugiakovės
čempionate. Ugdyti varžybų teisėjų ir organizatorių kompetenciją. Dalintis patirtimi su spec. tarnybomis.
II. Laikas ir vieta. Varžybos vykdomos 2012 metų kovo 24-25 d. (šeštadienį bei sekmadienį). Vieta: „LABAS nuotykių parkas", Lizdeikos g., Spalvotųjų šaltinių parke, Antakalnyje, Vilniuje. Varžybų pradžia šeštadienį 10:00 val., dalyvių registracija nuo 10.00 iki 10:20 val. (Nuo 10:30 val. Bus pradedamos aiškinti varžybų trasos!). Sekmadienį nuo 10:00 val. finalai.
III. Teisėjavimas ir taisyklės. Varžybos vykdomos pagal Lietuvos keliautojų sąjungos patvirtintas taisykles. Varžyboms
teisėjauja Lietuvos keliautojų sąjungos ir Lietuvos Alpinizmo asociacijos patvirtinta Montis magia teisėjų kolegija.
IV. Dalyviai. Varžybose – LKS daugiakovės čempionato etape - startuoja 4-ių asmenų komanda (sudėtyje ne mažiau kaip
viena moteris). Varžybos vykdomos suaugusių, jaunių 16-18 metų (1993-1995 m. gimimo) ir jaunučių iki 16 metų ir jaunesni
(1996 m. gim. ir jaunesni) grupėse. Atskirai bus MĖGĖJŲ pogrupis (ne LKS įskaitoje) ir SPEC. TARNYBŲ pogrupis.
V. Vadovavimas. Varžybas organizuoja ir vykdo MONTIS MAGIA kartu su Lietuvos keliautojų sąjunga (LKS) bei
Lietuvos alpinizmo asociacija.
VI. Programa, Etapai. (detalią programą siūsime užsiregistravusioms komandoms)
• 2012.03.24 (Varžybų pradžia, startai, visų pogrupių davyvavimas, jaunių ir jaunučių apdovanojimas)
◦ 10.00 – registracija / 10.30 – trasų aiškinimas / 12.00 – 18.00 startai / Apdovanojimai
◦ Renginio metu vyks spec. tarnybų pasirodymai bei konkursai (galima bus visiems dalyvauti)
• 2012.03.25 (suaugusiųjų ir mėgėjų grupių startų tąsa bei apdovanojimai. Varžybų pabaiga)
◦ 10.00 – 14.00 startai / ~15.00 Apdovanojimai
VII. Reikalavimai įrangai ir dalyviams. Kiekviena komanda privalo turėti savo asmeninį inventorių, tvarkingą aprangą ir
šalmus. Grupinį inventorių patartina turėti savo. Apie įrangos atitikimą varžybų nuostatams sprendžia teisėjų kolegija.
Varžybų metu komandinė bei asmeninė įranga gali būti ribojama. Detalią informacija apie reikalavimus dalyviams bei
įrangai siūsime užsiregistravusioms komandoms.
VIII. Rezultatų suvedimas. Apdovanojimai. Nugalėtojai nustatomi kiekvienoje amžiaus grupėje. Komandos užimta vieta
nustatoma pagal trasos įveikimo laiką, įvertinant baudos taškus. Komandos, užėmusios I-III vietas apdovanojamos atitinkamo
laipsnio diplomais ir dovanėlėmis.
IX. Išankstinė registracija. Komandoms privaloma registruotis iš anksto, nes smulki informacija apie sąlygas trasas bei
reikalavimus bus siunčiama tik užsiregistravusioms komandoms. Registracija vyksta elektronine forma, ją rasite Montis
magia tinklalapyje www.montismagia.lt . Registracijos pradžia nuo kovo 1 d. iki kovo 14 d. imtinai. Užsiregistravus po kovo
14 d. bus dvigubai brangesnis starto mokestis. Užsiregistravusiems išsiūsime smulkesnę informaciją!!!
X. Dalyvių priėmimo sąlygos. Dalyviai varžybų metu nėra apdrausti, neaprūpinami nakvyne ir maitinimu. Išlaidas
susijusias su dalyvių transportu ir maitinimu, padengia siunčianti organizacija arba patys dalyviai. Starto mokestis: po 10 Lt.
Suaugusiems ir po 6 Lt. jauniams bei jaunučiams. Užsiregistravus po kovo 14 d. bus dvigubai brangesnis starto mokestis.
XI. Paraiškos. Komandines paraiškas teisėjų kolegijai pristato varžybų vietoje iki 10:20 val.
Varžybų organizacinė komanda: Vilma Tūbutytė – renginio koordinatorius, Andrius Smirnovas – varžybų vyr. teisėjas,
Andrej Baranskij - vyr. teisėjo pavaduotojas.
Smulkesnė informacija teikiama:
Tel.: 8 699 12400 (Andrius) arba rašykit info@montismagia.lt.
www.montismagia.lt
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RENGINIO VIETA (ADRESAS)
„LABAS nuotykių parkas", Lizdeikos g., Spalvotųjų šaltinių parke, Antakalnyje, Vilniuje
RENGINIO DALYVIAI / GRUPĖS ir TRASOS
Dalyvių grupės
LKS suaugusiųjų
LKS jaunių 16-18 metų (1994-1996 m. gim.)
LKS jaunučių iki 16 metų ir jaunesni (1997 m. ir jaunesni)
SPEC-Tarnybų (3 – žmonės komandoje)
MĖGĖJŲ suaugusiųjų
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