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MONTIS MAGIA TAURĖ 2015

KALNŲ KELIONIŲ TECHNIKOS ir ALPINIZMO VARŽYBOS
___________________________________________________________

Menų fabrikas LOFTAS,
Sporto centras INDEX,
Vilnius

NUOSTATAI

Pastaba: Renginio data, vieta, pradžios laikas bei registracijos informacija yra galutinė ir nekeičiama
Kita informacija gali keistis arba bus tikslinama. Registruokitės ir būsite informuoti.
Priedai. Šių nuostatų priedai yra renginio vieta, atvykimo schema ir smulkesnė programa.
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 2015 metų kovo 21-22d. (šeštadienį bei sekmadienį). Vieta: Menų fabrikas
LOFTAS Švitrigailos g. 29, Naujamiestis, Vilnius. Varžybų pradžia šeštadienį 9.00 val., dalyvių registracija iki 9:30 val.
(Nuo 9:30 val. aiškinamos varžybų trasos!). Sekmadienį nuo 8:30 val.
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 (1997-1999 m. gimimo) ir jaunučių iki 16 metų ir jaunesni
(2000 m. gim. ir jaunesni) grupėse. Atskirai bus MĖGĖJŲ pogrupis bei NAUJOKŲ rungtis.
V. Organizatoriai. Varžybas organizuoja ir vykdo MONTIS MAGIA bendradarbiaujant su VšĮ "Sveikas miestas", Menų
fabriku LOFTAS, sporto centru INDEX, Lietuvos keliautojų sąjunga ir Lietuvos alpinizmo asociacija. Varžybų organizatorių
komanda - Montis magia klubo nariai.
VI. Programa - KKT ir alpinizmo čempionato dalyviams, Etapai.
Smulkesnė varžybų programa nuostatų priede (žemiau).
Bendra programa:
• 2015.03.21 (Jaunių ir jaunučių, suaugusiųjų sportininkų ir NAUJOKŲ startai, suaugusiųjų ir mėgėjų užduotis)
8.30 – registracija / 9.00 – ATIDARYMAS!!! / 9.30 – trasų aiškinimas / 11.00 – 18.00 startai / 18.30
jaunių/jaunučių apdovanojimai
19.00 speciali suaugusiųjų sportininkų ir mėgėjų užduotis
20.00 vakaras varžybų dalyviams - menų fabrike LOFTAS
• 2015.03.22 (suaugusiųjų sportininkų finalai ir mėgėjų startai)
8.30 – mėgėjų trasų aiškinimas / 10.00 – 17.00 startai
9.30 – suaugusių sportininkų finalas
18.00 – 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 varžybų vyr. teisėjas
arba paskirta teisėjų kolegija. Varžybų metu komandinė bei asmeninė įranga gali būti ribojama. Detalią informaciją apie
reikalavimus dalyviams bei įrangai siųsime užsiregistravusioms komandoms.
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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 atminimo dovanėlėmis.
IX. Išankstinė registracija. Komandoms privaloma registruotis iš anksto, nes smulki informacija apie varžybų sąlygas,
trasas bei reikalavimus bus siunčiama tik užsiregistravusioms komandoms. Registracija vyksta elektronine forma - adresas
nurodytas šiuose nuostatuose žemiau. Registracija vyksta iki kovo 15 d. imtinai. Registruojantis po kovo 15 d. bus 100%
brangesnis starto mokestis. Užsiregistravusiems išsiųsime smulkesnę informaciją!!!

DALYVIŲ REGISTRACIJA:

http://goo.gl/forms/4xZgwBZzkR

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 5 Eur
suaugusiems ir po 3Eur jauniams bei jaunučiams.
XI. Paraiškos. Komandines paraiškas teisėjų kolegijai pristato varžybų vietoje iki nurodyto laiko programoje
Smulkesnė informacija teikiama:
Varžybų organizacinės komandos vadovai, kontaktai:
Techniniai klausimai - trasos, taisyklės, teisėjavimas - Andrius Smirnovas (8 699 12400)
Kiti klausimai - registracija, apgyvendinimas ir kita - Vilma Tubūtytė (8 676 43233)
Rašykit adresu: mm-kkt@montismagia.lt
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Renginio vieta, atvykimo schema:
Loftas - www.menufabrikas.lt
Švitrigailos g. 29, Naujamiestis,
03209 Vilnius, Lithuania
Menų fabrikas LOFTAS yra įsikūręs Vilniaus
Naujamiestyje industrinėje aplinkoje, įspūdingoje exELFOS gamykloje, kurioje visai SSRS buvo gaminami
legendiniai radijo imtuvai, patefonai, juostiniai ir
kasetiniai magnetofonai "Elfa".
Po menų fabriko LOFTAS stogu telpa koncertai ir
vakarėliai, apie kuriuos yra kalbama dar ilgai, ir
vizualiųjų menų, kino, teatro, mados kūrėjai, šokio eksperimentai, konferencijos, edukaciniai seminarai,
interaktyvios tarpdisciplininės meno formos, o kartais net ir alternatyvaus sporto rūšys.

Sporto centras "Index" - www.index-hall.lt
Švitrigailos g. 29, Vilnius
IndEx Hall, Teniso kortas, Salės futbolo aikštelė,
renginių organizavimas.
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PROGRAMA
2015.03.21 - šeštadienis
Jaunių ir jaunučių, suaugusiųjų sportininkų startai
Naujokų startai
Suaugusiųjų sportininkų ir mėgėjų užduotis
08.30 - 09.00 – registracija
09.00 - 09.30 – OFICIALUS VARŽYBŲ ATIDARYMAS !!!
09.30 - 11.00 – trasų aiškinimas
11.00 - 18.00 – startai
17.00 - 18.00 – mėgėjų registracija
18.30 - 18.50 – jaunių/jaunučių apdovanojimai
19.00 - 19.50 – speciali suaugusiųjų sportininkų ir mėgėjų užduotis (privalomas dalyvavimas)
20.00 - 01.00 – vakaras varžybų dalyviams - menų fabrike LOFTAS (įleidžiami tik nuo 18 metų amžiaus)

2015.03.22 - sekmadienis
Mėgėjų startai
08.00 - 08.30 – mėgėjų komandų atvykimas
08.30 - 09.30 – trasų aiškinimas
10.00 - 17.00 – startai
17.30 - 18.00 – apdovanojimai
Suaugusiųjų sportininkų finalai
09.00 - 09.30 – sportininkų komandų atvykimas
09.30 - 10.30 – trasų aiškinimas
11.00 - 17.00 – startai
17.30 - 18.00 – apdovanojimai

Svarbiausios programos dalys pogrupiams:
2015.03.21 - šeštadienis

2015.03.22 - sekmadienis

Naujokai (žiūrovų trasa)

12.00 - 18.00

12.00 - 16.00

Jauniai / Jaunučiai

8.30 - registracija
9.30 - trasų aiškinimas
11.00 - startas
18.30 - apdovanojimai

Suaugę mėgėjai

17.00 - registracija
19.00 - speciali užduotis (privaloma)

8.30 - trasų aiškinimas
10.00 - startas
17.30 - apdovanojimai

Suaugę sportininkai

8.30 - registracija
9.30 - trasų aiškinimas
11.00 - startas
19.00 - speciali užduotis (privaloma)

9.30 - trasų aiškinimas
11.00 - startas
17.30 - apdovanojimai

