
LNSA Kalnų slidinėjimo komiteto veiklos programa 2018-2022 m. 

 

 

Veiklos tikslas: 

Įgyvendinti LNSA valdybos patvirtintą veiklos programą Kalnų slidinėjimo disciplinos 

srityje, pagal numatytas kryptis. 

 

Darbai ir darbo veiklos pricipai siekiant įgyvendinti LNSA programą 

 

1. Elito  ir jaunimo sporto 2018-2022 metų kryptys. 

1.1. 2018-2022 metais Suaugusiųjų ir jaunimo sporte pasiekti LNSA numatytus TOP 30 

rezultatus strateginiuose KKSD renginiuose (WC, EC, WJC, EYOC).  

1.2. Įgyvendinat numatytus planus siekti kasmetinio LNSA kalnų slidininkų rezultatų 

augimo, reikiamo numatytų tikslų pasiekimui.  

1.3. Suformuoti Lietuvos vyrų ir moterų kalnų slidinėjimo  (A, B, C , D) rinktines ir 

rinktinių bendrą pasirengimo planą strateginiams KKSD renginiams. 

1.4. Paskirti Lietuvos rinktinės trenerį. 

1.5. Trenerių ir sportininkų detalus pasirengimo sezonui ir varžyboms planavimas, aiškus 

siekiamų tikslų nustatymas ir jų įgyvendinimas. Šio punkto įgyvendinimui priimti 

sprendimus įpareigojančius trenerius iki kiekvieno sezono pradžios pateikti konkrečius 

sportininko sezono treniruočių ir sportinės veiklos planus bei siekimus rezultatus. 

Kontroliuoti planų vykdymą. 

1.6. Sukurti sportininkams optimaliausias treniruočių sąlygas atsižvelgiant į turimus 

finansinius ir materialius resursus. 

1.7. Užtikrinti sportininkų galimybes dalyvauti FIS organizuojamose renginiuose (FIS 

camps). 

1.8. Atsižvelgiant į biudžetą pagal atskyras programas – suplanuoti rinktinės ar atskirų 

sportininkų finansavimo gaires. 

1.9. Pritraukti rėmėjus siekiant geresnio Elito sporto finansavimo.  

2. Trenerių tobulinimo ir ugdymo kryptis 

2.1. Surasti parnerius kurie pasidalintų sukaupta kalnų slidinėjimo treniravimo patirtimi. 

2.2. Organizuoti visų lygių LNSA trenerių mokymus ir kvalifikacijos kėlimus.  

2.3. Didelį dėmesį skirti vaikų trenerių rengimui ir ugdymui. Komiteto tikslas per 2018-

2022 metus išugdyti bent du naujus kalnų slidinėjimo trenerius. 

2.4. Surengti tarptautinius trenerių tobulinimosi kursus Snow Arenoje. 

3. Teisėjai ir jų rengimo kryptis 

3.1.Suburti profesionalią varžybų rengimo ir teisėjavimo komandą gebančią pravesti FIS 

lygio varžybas.  



3.2.Atrinkti kandidatus FIS Techninio delegato apmokymams. Siųsti juos į apmokymus su 

tikslu, turėti Lietuvos FIS TD.  Iki 2022 turėti vieną FIS TD. 

 

4. Varžybų organizavimas.  

4.1. LNSA jėgomis organizuoti FIS ENL varžybas Lietuvoje. 

4.2. Suorganizuoti 10 ir daugiau FIS startų per metus. 

4.3. Lietuvos čempionatą vykdyti pagal  FIS reikalavimus. 

4.4. Vykdyti Lietuvos taurės varžybas rengiant ne mažiau kaip 5 atskyrus etapus visuose 

Lietuvos kalnų slidinėjimo kurortuose. 

4.5. Vykdyti Lietuvos sportininkų (ne FIS amžiaus) reitingavimą pagal LT taškų 

skaičiavimo sistemą. 

4.6. Ieškoti rėmėjų kalnų slidinėjimo renginių pravedimo kaštų mažinimui. 

4.7. Organizuoti pasaulinės sniego dienos renginius. 

 

5. Sporto centrų ir infrastruktūros sritis 

5.1. Imtis priemonių, kad būtų laiku atnaujinta Druskininkų Snow Arenos homologacija. 

5.2. Išlaikyti ir sustiprinti esamą LNSA kalnų slidinėjimo bendruomenės 

bendradarbiavimą su kalnų slidinėjimo centrais Lietuvoje. 

5.3. Siekti bendrų projektų bei papildomų lengvatų sportininkams ir centrams.  

5.4. Inicijuoti kalnų slidinėjimo pamokų organizavimą moksleiviams Lietuvos kalnų 

slidinėjimo centruose, kūno kultūros užsiėmimų metu.  

5.5. Inicijuoti kalnų slidinėjimo mokyklų ir klubų steigimą Lietuvos kalnų slidinėjimo 

centruose. 


