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RIEDUČIŲ ŠVENTĖ „RIEDANTIS VILNIUS 2016“
RUNGTYS
Kateg.

RUNGTIS

1

Sprintas

2

Vaikų sprintas

3

Slalomas

4

Vaikų slalomas

5

Šokinėjimas per
kartelę

APRAŠYMAS
Vieta – estrados žiedas.
Kiekviename važiavime važiuoja 3-6
dalyviai.
Atskirai varžosi vyrai ir moterys

Laimėtojas

V

M

Greičiausiai
apvažiavęs trasą

x

x

Vieta – už estrados, plačioji pusė.
Yra amžiaus kategorijos
Vieta – už estrados, plačioji pusė.
Važinėjimas aplink tiesia linija pastatytus
kūgelius.
20 kūgelių, kas 80 cm.
Važiuojama abejomis arba viena koja.
vienu metu rungiasi 2 žmonės.
Atskirai rungiasi vyrai ir moterys.

Greičiausiai
apvažiavęs trasą

x

x

Greičiausiai
pasirodęs

x

x

Greičiausiai
pasirodęs

x

x

Peršokęs
aukščiausiai
iškeltą kartelę

x

x

Vieta – už estrados, plačioji pusė.
Važinėjimas aplink tiesia linija pastatytus
kūgelius.
20 kūgelių, kas 80 cm.
Važiuojama abejomis arba viena koja.
vienu metu rungiasi 2 žmonės. Atskirai
rungiasi mergaitės ir berniukai.
Yra amžiaus kategorijos
Šokama du kartus (2 bandymai) per
atitinkamo aukščio kartelę.
Kartelė keliama kas 10 cm
Nuo 60 cm. keliama kas 5 cm.
Vyrų ir mot. kategorijos

Laikas
GALIMAS
DALYVIŲ
SKAIČIUS

96

64

64

nuo

iki

Apdovanojimai

12:00

13:30

1-3 vietos,
atskirai V/M

13:30

14:00

1-3 vietos,
atskirai V/M

14:00

15:00

1-3 vietos,
bendra įskaita

15:00

15:30

1-3 vietos,

15:30

16:30

1-3 vietos,
atskirai V/M

RUNGČIŲ TVARKARAŠTIS
Laikas
1
2
3
4
5

RUNGTIS
Sprintas
Vaikų sprintas
Slalomas
Vaikų slalomas
Šokinėjimas per kartelę

nuo
12:00
13:30
14:00
15:00
15:30

iki
13:30
14:00
15:00
15:30
16:30
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RUNGČIŲ TAISYKLĖS
Sprintas (dalyviams nuo 14m.)
-

sprinto turnyras vyksta 900 m. ilgio trasoje važiuojant keletą atkrintamųjų etapų kol išaiškinami
nugalėtojai;
priklausomai nuo dalyvių kiekio parenkama kiek bus etapų ir kiek viename važiavime bus
dalyvių (viename važiavime dalyvauja 3-6 dalyviai);
pirmame etape varžovai parenkami atsitiktine tvarka;
į kitą etapą iš kiekvieno važiavimo patenka tik du stipriausiai dalyviai;
finale važiuoja 4 dalyviai;
vyrų ir moterų važiavimai vyksta atskirai
varžybų metu privaloma dėvėti šalmą.

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
Nugalėtojai
nustatomi
pagal
varžybų
teisėjų
užfiksuotą
trasos
įveikimo
Esant vienodam rezultatui, pirmenybė teikiama atsižvelgiant į rezultatą ankstesnio etapo metu.

laiką.

Už nugalėtojų nustatymą ir paskelbimą atsakingas varžybų vyr. teisėjas.
Sprintas (vaikams iki 14m.)
-

-

sprinto turnyras vyksta trumpo nuotolio trasoje važiuojant vieną ratą;
trasos ilgis pagal amžiaus grupes:
5-8 m. mergaitės – 200 m.
5-8 m. berniukai – 200 m.
9-11 m. mergaitės – 900 m.
9-11 m. berniukai – 900 m.
12-14 m. mergaitės – 900 m.
12-14 m. berniukai – 900 m.
visi vienos amžiaus grupės dalyviai startuoja vienu metu;
fiksuojamas tik 3 greičiausių dalyvių laikas;
jei vienoje amžiaus grupėje yra mažiau nei 3 dalyviai grupės apjungiamos;
varžybų metu privaloma dėvėti šalmą, rekomenduojama dėvėti kelių, alkūnių ir riešų apsaugas;

Greitasis slalomas (dalyviams nuo 14 m.)
-

-

greitojo slalomo turnyras vyksta 28 m. ilgio trasoje slalomo būdu įveikiant į eilę kas 80 cm.
sustatytus kūgelius. Pirmiausia vykdomi kvalifikaciniai važiavimai, o po to keletas atkrintamųjų
etapų kol išaiškinami nugalėtojai;
trasoje yra 20 kūgelių, tarpai tarp jų - 80 cm. Starto linija yra 12 metrų nuo pirmo kūgelio. Finišo
linija 80 cm po paskutinio kūgelio;
kvalifikacijos metu kiekvienas dalyvis turi 2 bandymus parodyti savo geriausią laiką.
priklausomai nuo dalyvių kiekio atrenkami geriausi 32, 16 ar 8 ir vyksta atkrintamosios varžybos;
atkrintamosiose varžybose 2 dalyviai vienu metu varžosi važiuodami per 2, viena šalia kitos
esančias kūgelių eiles, greičiausias keliauja į kitą etapą, o kitas dalyvis iškrenta;
atkrintamosiose varžybose dalyviai važiuoja iki 2 pergalių;
jei įveikdamas trasą dalyvis nuverčia kūgelį arba neapvažiuoja kūgelio už kiekvieną kūgelį
skiriama 0.2 sek. bauda. Nuvertus daugiau nei 3 kūgelius rezultatai nefiksuojami.
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-

-

visi 20 kūgelių turi būti įveikti slalomo būdu nuo pirmo iki paskutinio nekeičiant važiavimo
stiliaus (jei važiuojama ant vienos kojos reikia pabaigti važiuoti ta pačia koja kuria pradedama
neliečiant su kita koja žemės). Jei nesilaikoma šio reikalavimo skiriama 100 sek. bauda;
vyrų ir moterų važiavimai vyksta atskirai
varžybų metu privaloma dėvėti šalmą.

Greitasis slalomas (dalyviams iki 14m.)
-

-

-

-

greitojo slalomo turnyras vyksta 28 m. ilgio trasoje slalomo būdu įveikiant į eilę sustatytus
kūgelius. Vykdomi kvalifikaciniai važiavimai ir pagal geriausiai parodytus laikus nustatomi
nugalėtojai;
trasoje yra 20 kūgelių, tarpai tarp jų - 80 cm. Starto linija yra 12 metrų nuo pirmo kūgelio. Finišo
linija 80 cm po paskutinio kūgelio;
kvalifikacijos metu kiekvienas dalyvis turi 2 bandymus parodyti savo geriausią laiką.
jei įveikdamas trasą dalyvis nuverčia kūgelį arba neapvažiuoja kūgelio už kiekvieną kūgelį
skiriama 0.2 sek. bauda.
visi 20 kūgelių turi būti įveikti slalomo būdu nuo pirmo iki paskutinio nekeičiant važiavimo
stiliaus (jei važiuojama ant vienos kojos reikia pabaigti važiuoti ta pačia koja kuria pradedama
neliečiant su kita koja žemės). Jei nesilaikoma šio reikalavimo skiriama 100 sek. bauda;
dalyviai skirstomi į amžiaus grupes:
5-8 m. mergaitės – 200 m.
5-8 m. berniukai – 200 m.
9-11 m. mergaitės – 900 m.
9-11 m. berniukai – 900 m.
12-14 m. mergaitės – 900 m.
12-14 m. berniukai – 900 m.
jei vienoje amžiaus grupėje yra mažiau nei 3 dalyviai grupės apjungiamos;
varžybų metu privaloma dėvėti šalmą, rekomenduojama dėvėti kelių, alkūnių ir riešų apsaugas;
Pavyzdys
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NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
Nugalėtojai
nustatomi
pagal
varžybų
teisėjų
užfiksuotą
Esant vienodam rezultatui, pirmenybė teikiama vyresniam pagal amžių.

trasos

įveikimo

laiką.

Už nugalėtojų nustatymą ir paskelbimą atsakingas varžybų vyr. teisėjas

Šuoliai į aukštį (per kartelę)
-

-

-

Šuoliai pradedami nuo 20 cm (moterims) ir 40 cm (vyrams) aukščio. Iki 60 cm (moterims) ir 80
cm (vyrams) aukščio keliama po 10 cm. Po to keliama po 5 cm tol, kol lieka 3 dalyviai. Kai lieka
3 dalyviai jie patys turi nuspręsti kiek cm kelti kartelę. Jei nesutaria keliama tiek kiek buvo
pasiūlyta mažiausiai.
Kiekvienas dalyvis turi 2 bandymus peršokti (kai lieka 3 dalyviai arba mažiau jie turi 3 bandymus).
Jei bent vienu bandymu įveikiamas kartelės aukštis, dalyvis pereina į kitą etapą, jei abu bandymai
nesėkmingi, dalyvis iškrenta.
Šokantysis gali praleisti aukštį.
Šokinėjama tol kol lieka vienas dalyvis.
Vyrų ir moterų šuoliai vyksta atskirai
Jei kartelė nukrenta, dalyvis pravažiuoja po kartele arba peršokus kartelę dalyvis nugriūna, ar
paliečia žemę su ranka arba keliu - laikoma, kad šuolis nepavyko.

Ribotas dalyvių skaičius iki 32 vyrų ir 32 moterų (64 dalyvių).
Už taisyklių nesilaikymą, nesąžiningą elgesį varžybų vyr. teisėjo sprendimu dalyvis gali būti
diskvalifikuojamas.
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