2013.01 KKT VARŽYBŲ APKLAUSOS REZULTATAI

Apie mėgėjų pogrupį ir jų trasas:











Atrankinė trasa viską suskirsto į savo vietas, tad mėgėjų pogrupis nebūtinas
Tie kurie uzsiregistravo profesonalu pogrupyje, neturetu pretenduoti i megeju pozicija pereinant i mazaji
finala, nes tai nesazininga tikru megeju atzvilgiu
Visose varzybose turetu buti, jei yranorima populiarinti sita sporta
Naujiems žmonėms reikia apšilti kojas vieną, du kartus. Tada jie pilnai gali eiti į sportininkų pogrūpį.
Galvojų, kad mėgėjų pogrūpis labai reikalingas.
Geriausia atrankoje pasirodžiusią mėgėjų komanda keisti į sportininkų finalą
Mėgėjų trasose neturėtų varžytis aukštus rezultatus rodančios komandos, per ankstesnes varžybas
parodžiusios geriausius rezultatus turėtų toliau tęsti profesionalų pogrupyje. Teisėjai turėtų ne tik
baudas rašyti, bet ir patarti/pamokyti kaip elgtis kalnuose, taip populiarindami sportą, o nesistengdami
iš mėgėjų padaryti sportininkų.
Galetu buti palengvinots profesonalu trasos, tik megejams galetu padeti teisejai patardami, o gal net
nebauduodami.
Bent viena trasa turėtų sieti mėgėjus su profesionalais: kitos linksmos, išmaningos
Kuo labiau orientuotos į realias situacijas kalnuose, bet viena trasa turėtų būti palengvinta profesionalų,
kad mėgėjai norėtų išmokti daugiau naudingų įgūdžių ir pereitų į sportininkų lygį.

Pasiūlymai organizatoriams:











Nenustot!
Daryti trasas idomias ir nesudetingas, kad nereiketu kai kam baigti nakti ar tamsoje.
Mano pasiūlymas būtų sportininkų grupėms pasiimti žmones ir iš mėgėjų komandų. Kasmet vienos ir tos
pačios sportininkų komandos dalyvauja ir varžosi dėl tų pačių vietų. Sportininkams bus azarto daugiau
varžytis, nes yra silpnesnis narys, kurį reikia išmokyti, o mėgėjai įgaus žinių.
Atrankinės trasos komandoms turėtų būti trumpos, kad užtruktų apie 20 min ir liktų jėgų finalui. Baigti
trasas, atsižvelgiant į esamą laiką. Organizuoti teisėjų kvalifikacijos kursus. Organizuoti KKT trenerių
kursus, nes treneriai sensta ir reikia naujų jaunų trenerių kitoms kartoms.
Sekmes organizuojant varzybas ir kuriant idomias trasas :)
Pernai dalyvavau tik vienose varžybose (mėgėjų), bet šiamet jau tikrai žinau, kad dalyvausių sportininkų
pogrūpyje. Tad tokio pogrūpio tikrai reikia, ypač tiems pradedantiesiems. Trasų pristatymai iš anksto
duoda komandoms progą susitikti, pasiplanuoti strategiją, pasibandyti visa tai savo aplinkoje. O tai dar
daugiau pasiruošimo, treniruočių ir kokybės;) Klausimus apie varžybų trasas ir teisėjų kvalifikaciją
atsakiau vienodai, nes tik jose ir dalyvavau:)
Vystyti mėgėjų pogrupį, supažindinti su panašiomis situacijomis kokios būna kalnuose.
Jūs šaunuoliai, kad ir kaip kaskart tobulėjat. Taip ir toliau.
Siūlyčiau pirmiausiai orientuotis į masiškumą. Kad kuo daugiau galėtų dalyvauti mėgėjų, kuo daugiau
žiūrovų pamatytų varžybas ir užsinorėtų patys išbandyti. Skatinti burtis naujas suaugusių komandas, pvz

policijos, gaisrininkų, spec. tarnybų, iš įvairių klubų. Per varžybas daryti atrakcionus žiūrovams ir agituoti
kažkur pradėti mokytis KKT.














Iš esmės varžybos patalpose galėtų vykti tarpsezonio metu (gruodis ‐ kovas), kitu metu pageidautina
varžybos lauke su kuo daugiau jungiančių elementų. Mėgėjams galėtų būti daugiau ryšių varžybų.
Smagu būtų jei iformintumėt baudas už keiksmažodžius, ar bent jau jų kiekį, ty, nuo kažkurio skaičiaus
bauduot :) esant teisėjų klaidai (įrangos neparuošimas prieš startą ar kitą sutrukdymą dalyvaujančiai
komandai atminusuot numanomą laiką ‐ kad ir kelias sekundes, bet vis vien smagu abipusė pagarba:)
Varžybas rengti daugiau paprastiems žmonėms prieinamose vietose. Pvz., manau, pasitelkus į pagalbą
tokias įstaigas kaip Viešoji įstaiga “Sveikas miestas" (Viniaus mieste), kuri padėtų sutvarkyti visus
formulamus, varžybas būtų galima surengti kur nors mieste. Juk visai būtų smagu, kad žiūrovais galėtų
būti, išėjusi pasivaikščioti šeima, porelė besibučiuojanti ant tilto, prabangaus automobilio vairuotojas,
močiutė išėjusi į turgų, po miestą besidairantis turistas ar apgirtęs studentas beeinantis į barą su
draugais pasitaisyti sveikatos. Manau, ir rėmėjų atsirastų daugiau, nes būtų galima juos pabandyti
išreklamuoti per tą pačią organizaciją ir pats rėmėjas būtų daugiau suinteresuotas, kai jo reklama kabės
visų žmonių matamoje vietoje, o ne kažkur miško glūdumoje.
Trasas rengti lauke ir pagal realias situacijas. Imituoti nelaimes, taip skatinant dalyvius nepasimesti
kritinėse situacijose. Po varžybų, kai jos su nakvyne galėtų būti suorganizuotas vakaras su svečiu ‐
gelbėtoju ar instruktoriumi ir pan.
Dekingas organizatoriams. Dziaugiuosi, kad isvis kazkas organizuoja varzybas (siais metais stengsis ir
musu klubas varzybas surengt). Todel linkiu tiesiog sekmes. Su laiku ateis ir dar daugiau patirties, o
varzybos taps dar geresnes. Tiesiog nesustokime ir toliau stenkimes populiarinti si uzsiemima. Lietuvoje
daugiau pasekeju nemanau, kad sulauksime. Bet verta stengtis del saves paciu, sio mazo entuziastu
ratelio, kurie savaitgaliais susitinka, pabendrauja su senai matytais veidais, pasivarzo taip sauniai
praleisdami savaitgali.
Mano nuomone, orientuokit varžybas į realias situacijas kalnuose. Taisyklės yra gerai, bet kai paprastus
trasos elementus reikia įveikti apsunkintai dėl papildomų reikalavimų, kvaila. Pvz.: leidiesi žemėjančia
perkėla ir paskutiniam žmogui reikia naudotis viršutine sauga. Jei perkėla truks, abiem atvėjais antrasis
daušis, tik su viršutine sauga jis pasiliks kitoj tarpeklio pusėj, kur niekaip jam nepadėsi. Atsižvelkit į realią
situaciją.
Kaskart informuoti teisejus apie pagrindinius klausimus iskylancius varzybose, gal padaryti kazkoki
teksta, kuri reiketu pasiskaityti, kad tikrai zinotume. I teisejus imti, ne siaip kazkada senai buvusius senus
teisejus su pasenusiais isitikinimais, o aktyvius sekancius varzybas ir ismanancius teisejo pareigas
teisejus. Per babiezos varzybas buvo man nematytu teiseju, kurie tikrai priimdavo juokingus sprendimus,
del kuriu buvo nepatenkinti dauguma dalyviu ir megino ginti vieni kitus, nors ir konkurentai. Stengstis
reik varzybu metu ir po ju pasirupinti kazkokia programa, pirtimi, zaidimais, lauzu, muzika ar pan. Jei
varzybos dvieju dienu reik pasirupinti nakvynes variantais (jei didmiestis, kazkokia sale ar pan.) apie
papildomas pragomas per varzybas pranesti is anksto.
Negalima panaikinti vaikų pogrupio, ne dėl to buvo sugalvota sujungti 2 čempionatus į vieną, kad po
metų atsisakyti. Reikia siekti tęstinumo, o per metus mes neturim jokių šansų tą tęstinumą pamatyti, Jei
po 3‐5 metų mes pamatysim kad vaikai neateina į universiteto klubus, tada galima galvoti apie vaikų
pogrupio naikinimą. Manau, kad vaikų pogrupis svarbiau už megėjų pogrupį. Ir jei rinktis kuri
organizuoti, tai manau kad pirmenybė turi buti vaikų pogrupiui.








Surengti ką nors kaune? ;)
Kuo geriau aprašyti apribojimus arba jų nebuvimą trasų paaiškinimuose.
Visos varzybos turetu buti daugiadienes. Mano nuomone esme ne tik sudalyvauti bet ir linksmai praleisti
savaitgali.
Reiketu teisejam pazymejimo, nes kiti buna isvis nesupranta elementariu dalyku. Teisejas turetu buti itin
kvalifikuotas. Dabar turime visiskai priesinga situacija. Ne visi teisejai patys supranta sio veiklos kai
kuriuos elementus, bet nuolaidziauja. Beto labai daug ko nepasebi, neuzsuktu karabinu jau net
nebesuskaiciuoju.
Jei KKT sportą norima pakelti į aukštesnį lygį, tada reiktų teisėjų seminarų (pvz. darant bendras varžybas
su kaimyninėmis šalimis, spec. tarnybomis ar pan.). Bet dabar daugumoje atveju startuoja žmonės, kurie
yra daugmaž pažįstami ar matyti ir varžybose yra gan draugiška atmosfera. Tada tikrai nematau didesnio
reikalo kelti teisėjų kvalifikaciją.

