


 

 

6. Programa 

 2019-10-12 (elito startai) 

 8:30 – Elito registracija / 9:00 –  Elito trasų aiškinimas / 10:00 –  Elito pasiruošimas 

startams / 10:30 - 19:00 Elito startai / Apdovanojimai  

 Elito finalinės trasos aiškinimas. 

 2019-10-13 (elito finalas ir mėgėjų startai) 

 Mėgėjai 

8:30 – registracija / 9:00 - trasų aiškinimas / 10:00 – pasiruošimas startams / 10:30 – 17:30 

startai / Apdovanojimai  

 Elitas 

Iki 9:20 - pateikti trasos įveikimo taktiką / 9:30 – startai 
 

7. RUNGTYS 
 - Komandos varžosi keliose trasose, kuriose gali būti šios rungtys: įstriža arba horizontali oro perkėla, 
 saugos taškų įrengimas pakilimas ledo, laipiojimo sienele, pakilimas su žumaru, traversas, švytuoklė,  

neštuvų rišimas, zalcingas, nusileidimas diulferiu, speleo perkėla, oro perkėlos įrengimas, lygiagretės virvės, 

stočių įrengimas, gelbėjimo darbai ir t.t. 

 - Visiems dalyviams trasoje privalomi šalmai 

 

8. NUGALĖTOJAI 
 

-Elito atrankinių varžybų vertinimo sistema:  

 - Kiekviena trasa įvertinta konkrečiu taškų skaičiumi (bus pateikta su trasų schemomis). 

 - Komandos gaunama taškų suma koreguojama atsižvelgiant į trasoje sugaištą laiką: 
 

Vieta trasoje Taškai 

I 1000 

II – paskutinė 
 

 

 - Taškai skiriami tik tuo atveju jei komanda spėjo baigti trasą per kontrolinį laiką. 

 - Trasoje surinkti baudos taškai pridedami prie trasoje sugaišto laiko (1 baudos taškas – 30 sekundžių). 
 - Komanda nespėjusi baigti trasos per kontrolinį laiką vertinama 0 taškų nepriklausomai nuo 

baudostaškų skaičiaus. 

 - Nugalėtojai nustatomi pagal surinktą taškų skaičių. 
 - 4 geriausius rezultatus pasiekusios komandos patenka į finalą. 

 

- PROFESIONALŲ FINALO vertinimo sistema: 
 - Nugalėtojai nustatomi pagal trasoje sugaištą laiką atskaičius baudos taškus. 

 - Neįveikus trasos per kontrolinį laiką, pagal dalyvių pasiektas stotis (kuo tolimesnė stotis nuo starto – 

tuo geriau). 

 

- MĖGĖJŲ varžybų vertinimo sistema: 

 - Kiekviena trasa įvertinta konkrečiu taškų skaičiumi (bus pateikta su trasų schemomis). 

 - Komandos gaunama taškų suma koreguojama atsižvelgiant į trasoje sugaištą laiką: 
  

 

 

 
 

 



 

 
 

Vieta trasoje Taškai 

I 1000 

II – paskutinė 
 

 

 - Taškai skiriami tik tuo atveju jei komanda spėjo baigti trasą per kontrolinį laiką. 

 - Trasoje surinkti baudos taškai pridedami prie trasoje sugaišto laiko (1 baudos taškas – 30 sekundžių). 
 - Komanda nespėjusi baigti trasos per kontrolinį laiką vertinama 0 taškų nepriklausomai nuo baudos 

taškų skaičiaus. 

 - Nugalėtojai nustatomi pagal surinktą taškų skaičių. 
  

 

 

9. APDOVANOJIMAS 

 

-Komandos, užėmusios pirmas prizines vietas atskirose grupėse apdovanojamos diplomais, medaliais ir 

prizais 
 

10. Dalyvių priėmimo sąlygos 

- Starto mokestis suaugusiųjų elito komandoms – 30 EUR, suaugusiųjų mėgėjų komandoms - 20 
EUR;  

- Būtina išankstinė registracija. Reikia užpildyti registracijos formą iki 2019spalio9 d. 17.00val. 

- Į kiekvieną pogrupį užsiregistravus 10 komandų, organizatoriai pasilieka teisę neberegistruoti naujų 
komandų; 

- Varžybų inventoriumi komandos apsirūpina pačios (papildoma informacija apie trasų įveikimui 

reikalingąįrangą bus išsiųsta užsiregistravusioms komandoms). 

 

Registracijos adresas:  

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDtEPdtIuWGrjddXN7erABS9uiwpc2cX5zxoLXaqVOT

A-eMQ/viewform?usp=sf_link 
 

 

Smulkesnė informacija teikiama: 
 
Augustinas Šueris - +37068603457  ir  VGTU.TK@gmail.com 

 

 
 

Kalnų kelionių technikos varžybų  vyr. teisėjas 

Augustinas Šueris 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDtEPdtIuWGrjddXN7erABS9uiwpc2cX5zxoLXaqVOTA-eMQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDtEPdtIuWGrjddXN7erABS9uiwpc2cX5zxoLXaqVOTA-eMQ/viewform?usp=sf_link


PRIEDAS 
 

Atvykimo schema 
 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto praktikų bazė, Aukštadvaris, Trakų r. (54.5823935,24.5462628) 

https://goo.gl/maps/t4oAGy1iBMQ2 

 

https://goo.gl/maps/t4oAGy1iBMQ2

