TAURĖ
N U O S T A T A I
VARŽYBŲ LAIKAS, VIETA, ORGANIZATORIAI
Varžybos vyks 2016 m. spalio 15 d. Raudondvario dvare, Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas. Varžybas
organizuoja Girlsfitness.lt.
Varžybų direktorė
Kristina Karaliūtė – Stoliarovienė (tel.: 8681 18599);
Vyriausioji teisėja
Sandra Martinkienė (tel. 8685 81775);
Vyriausioji sekretorė
Asta Žalytė;
Varžybų dalyvių registracija
14 val.
Komandų vadovų ir teisėjų susirinkimas
15 val.
Varžybų pradžia
16 val.
VARŽYBŲ PROGRAMA
Varžybų programą sudaro: bikinio, kūno fitneso, „physique“, kultūrizmo rungtys ir 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, 2016 m. spalio 15 d. Raudondvario dvare, Pilies takas 1, Raudondvaris,
Kauno rajonas.
Siekiant užtikrinti tinkamą svėrimo procedūrą, kategorijų seka vykdant registraciją bus sekanti:
 Kultūrizmas,
 Kūno fitnesas,
 „Physique“,
 Bikinis,

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 – 20 €,
 Individualiai (ne komandos sudėtyje) dalyvaujantiems ne federacijos nariams – 30 €.

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 5 € mokestį.
PARAIŠKOS
Komandų vadovai iki 2016 m. spalio mėn. 10 dienos e-mailu: kristina.stoliaroviene@gmail.com privalo atsiųsti
užpildytas paraiškas. Paraiškos originalas, dalyvio anketa ir dalyvio asmens dokumentai pateikiami čempionato
LKKRF Teisėjų kolegijai varžybų dieną per registraciją.
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, 4-6 vietas
iškovoję sportininkai – diplomais ir rėmėjų įsteigtais prizais.
SAUGUMAS
Atsakingas už varžybų organizavimą, jų saugumą ir bilietų kontrolę – varžybų direktorė Kristina Karaliūtė Stoliarovienė.
Organizatorius užtikrina medicininį varžybų aptarnavimą, darbo sąlygas teisėjams, sekretoriatui, žiniasklaidos
atstovams.

TAURĖ
Klubo pavadinimas, miestas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sportininko vardas ir
pavardė

Gimimo
data

Ūgis (cm)/
Svoris (kg)

Rungtis
(kategorija)

Treneris

Komandos aptarnaujantis personalas (treneris, grimuotojas)

Komandos vadovas
(vardas, pavardė, parašas )___________________________________________
Klubo vadovas
(vardas, pavardė, parašas, antspaudas)__________________________________

Gydytojo
atžyma

TAURĖ
VARŽYBŲ DALYVIO ANKETA

Pavardė
Vardas
Gimimo data (m.m.d.)
Ūgis (cm)
Klubas, miestas
Treneris
Tarpvaržybinis svoris (kg)
Priešvaržybinis svoris (kg)
Darbovietė, mokykla
Profesija
Treniruočių stažas
Hobis
Kredo
Geriausi sportiniai pasiekimai:

Namų adresas
Тelefono numeris
Asmeninis puslapis
El. pašto adresas

