„GALINTA CUP“ N U O S T A T A I
VARŽYBŲ LAIKAS, VIETA, ORGANIZATORIAI
„Galinta cup“ varžybos vyks 2018 m. lapkričio 4 d. Kauno Žalgirio arenoje (Bosca amfiteatre), Karaliaus
Mindaugo pr. 50, Kaunas. Varžybas organizuoja FITNESS LT.
Varžybų direktorė
Anastasija Sidorevič (tel.: 8612 90247);
Vyriausioji teisėja
Sandra Martinkienė (tel. 8685 81775);
Vyriausioji sekretorė
Asta Šarlauskė (8683 27718);
Varžybų dalyvių registracija
10 – 11.30 val. (visi dalyviai turi būti 10 val.)
Komandų vadovų ir teisėjų susirinkimas
13.00 val.
Varžybų pradžia
14.30 val.
VARŽYBŲ PROGRAMA
Varžybų programą sudaro:
Bikini -166 cm ir bikini +166 cm kategorijos
Kūno fitneso absoliuti kategorija
Wellness absoliuti kategorija
Vyrų figūros absoliuti kategorija
Klasikinio kultūrizmo absoliuti kategorija
Classic physique absoliuti kategorija
Kultūrizmo absoliuti kategorija
Fit model absoliuti kategorija
Projekto „Fit model Lietuva“ pasirodymas.
DALYVIAI
Varžybose dalyvauja Lietuvos miestų ir rajonų klubų komandos bei svečiai iš užsienio. Sportininkai gali
rungtyniauti ir individualiai.
Varžybų metu naudojamas tik netepus grimas.
Klubas privalo būti registruotas Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacijos (toliau – LKKRF) narys ir
sumokėjęs metinį narystės mokestį, jei nori dalyvauti LKKRF metiniame sportininkų, trenerių ir klubų
reitinge.
Dalyvių komandinė priklausomybė nustatoma pagal pateiktą komandos paraišką, patvirtintą klubo vadovo.
DALYVIŲ REGISTRACIJA
Dalyvių registracija vyks varžybų dieną, 2018 m. lapkričio 4 d. Kauno Žalgirio arenoje (Bosca amfiteatre),
Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune.
Registracijos metu dalyvis privalo:
1. Vilkėti varžybų apranga (vyrai – glaudėmis, moterys – bikini);
2. Turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę;
3. Pateikti gydytojo leidimą dalyvauti varžybose;
4. Turėti muzikinį įrašą CD (įrašas privalo būti disko pradžioje, rekomenduojama diske įrašyti du muzikinio
įrašo variantus – *.mp3 ir *.wav formatais). CD pateikiamas su dėklu, ant kurio turi būti užrašyti dalyvio
vardas, pavardė, komandos pavadinimas;

5. Užpildyti dalyvio anketą;
6. Sumokėti starto mokestį.
Starto mokestis sportininkams:
 vieno dalyvio mokestis – 40 €.
Leidimai aptarnaujančiam personalui (treneriams, grimuotojams ir kt.):
 komanda, kurios sudėtis – 3 arba mažiau sportininkų išduodamas vienas leidimas,
 komanda, kurios sudėtis – iš 4-6-ių sportininkų išduodami du leidimai,
 komanda, kurios sudėtis daugiau – 7-i ir daugiau sportininkų išduodami trys leidimai,
 komanda norinti įsigyti papildomą leidimą aptarnaujančiam personalui (treneriams, grimuotojams ir kt.)
gali įsigyti sumokėjus papildomą 8 € mokestį.
! Dalyviai ir aptarnaujantis personalas į varžybų vietą bus įleidžiami tik turėdami ant rankos užsegtą varžybų
dalyvio apyrankę, kurią gaus registracijos metu. Jeigu apyrankė bus neužsegta, asmuo nebus įleidžiamas į
varžybų vietą, o norėdamas ten patekti, turės nusipirkti bilietą!
PARAIŠKOS
Komandų vadovai iki 2018 m. spalio mėn. 29 dienos e-mailu: kristina.stoliaroviene@gmail.com privalo
atsiųsti užpildytas paraiškas.
Kiekvienas dalyvis turi pristatyti sveikatos pažymą (arba komandinėje paraiškoje esančioje grafoje gydytoja
atžyma) su gydytojo antspaudu ir parašu, kad gali dalyvauti varžybose.
APDOVANOJIMAI
Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis, diplomais ir rėmėjų įsteigtais prizais.
SAUGUMAS
Atsakingas už varžybų organizavimą, jų saugumą ir bilietų kontrolę – varžybų direktorius Anastasija
Sidorevič.
Organizatorius užtikrina medicininį varžybų aptarnavimą, darbo sąlygas teisėjams, sekretoriatui, žiniasklaidos
atstovams.
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*Į varžybų vietą leidimai bus išduodami tik į paraišką įtrauktiems asmenims
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