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Programa LNSA SNB & FRS 2018-2022 

 

1. Masiškumo didinimas. 

2. Freeski ir Freestyle (SX) sporto disciplinų vystymas. 

3. Nacionalinių komandų tikslai  2018 -  2022. 

4. FIS ir WSF varžybų organizavimas. 

5. Finansavimas. 

 

 

1. Masiškumo didinimas. 

Kiekvienas kalnų slidinėjimo centras turi turėti sniego parką, snieglenčių ir freeski 

mokyklą, bei sporto klubą, bei ten turi vykti bent vienos varžybos ar renginys, kurį 

kuruoja LNSA. 

Toliau bendradarbiauti su LŽSC Ignalinoje, Kalitos kalno KSC Anykščiuose , įrengiant 

Sniego parkus, kadangi jau nuo 2011-12 metų šiuose KSC esame prisidėję, paremiant Sniego 

parko įranga, projektavimo darbais ir parko pastatymu, bei įvairaus rango varžybų ir renginių 

organizavimu. Surengti šiuose centruose minimum po vienas varžybas per sezoną. 

Toliau bendradarbiauti su Snow Arena, siekiant surengti FIS kalendoriaus varžybas SBX/SX 

ir SS/BA disciplinose/rungtyse. 

Toliau bendradarbiauti su Liepkalnio KSC, rengiant Lietuvos LNSA SNB & FRS 2018-2019 

čempionatą, būtinai vykdyti vaikų, jaunių, jaunimo ir suaugusių grupėse.Taip pat siekiame gauti 

Vilniaus sporto centre snieglenčių sporto trenerio apmokamą etatą, kad galėtume pritarukti kuo 

daugiau moksleivių į šią sporto šaką ir vykdyti profesionales treniruotes Liepkalnio KSC. 

Siekti, kad LŽSC Sniego parke pastatytų Big AIR bag(oro pagalvę), kurios įsigijmui LNSA surado 

rėmėją. Taip pat siekti, kad VŠĮ Sveikas mietas( nes turi įsigijęs iš KKSRF paramos) ir Liepkalnis 

susitartų ir irgi pastatytų Oro pagalvę Liepkalnyje.Taip pat Snow arena pastatytų Oro pagalvę ir 

vykdytų sesijas, nes tai labai prisideda prie snieglentininkų ir slidininkų šuolių ugdymo ir 

sportininkų saugumo. 

Rengti visuose šiuose kalnų slidinėjimo centruose FIS World Snow Day renginius, bei WSF World 

Snowboard Day renginius, organizuojant LNSA SNB & FRS  aktyvias veiklas, pritraukiant vaikus, 

jaunimą  bei populiarinant mūsų sporto disciplinas. 

Rengti Lteam žiemos festivalyje, Snow Arena 2019 ir kituose(TBD), SNB & FRS renginius. 

 

2. Freeski ir Freestyle (SX) sporto disciplinų vystymas. 

Praėjusiuose 2 sezonuose pirmą kartą istorijoje LNSA FRS atstovai vyrai, dalyvavo FIS 

kalendoriaus varžybose Slopestylo ir Big Air rungtyse Norvegijos taurės varžybose bei RFG 

Rusijoje, Sunny Valley.  Buvo pasiekti FIS reitingo taškai. Kadangi LNSA FIS finansinė 

parama priklauso nuo to ar LNSA vysto Slidinėjimo laisvuoju stiliumi moterų sportą, būtina 

pasiekti, kad per šį sezoną pritrauktume merginų į LNSA FRS komiteto kuruojamas rungtis 

Slidžių krosas (SX) arba  Slopestyle (FSS) ir suteiktume FIS kodus, bei sustartuotume FIS 



 

 

kalendoriaus varžybose. Šiuo laikotarpiu įmanomas sprendimas SX rungtyje, pritraukti 

merginas iš Kalnų slidinėjimo rungties.  

Šiame sezone skirti LNSA finansavimą, pasiruošimui ir dalyvavimui FIS varžybose Mikui 

Glatkauskui (slopestyle ir Big Air).Jis gyvena Norvegijoje ir treniruojasi,studijuoje Olslo 

Universitete(Farmacijos specialybė)- tai Winter snow parkas yra šalia( čia dirba lietuvis, gal 

galime suderinti nemokamus Lift ticketus), bei Norvegijos Slidinėjimo Federacijos ir 

Norvegijos sporto klubų parama galima, tik reikia kreiptis.O kaip žinia Mikas yra RIBT 

Baltijos Freeski čempionas, perspektyvus sportininkas. 

 

 

3.  Nacionalinių komandų tikslai   2018 - 2022. 

Mūsų tikslas top 30 Pasaulio ir ar Europos jaunių, jaunimo, suaugusių  čempionatuose, 

turuose, taurėse ir Europos olimpiniuose festivaliuose, Jaunimo olimpinėse žaidynėse ir 

bent vienas sportininkas patenka į Pekino Žiemos Olimpines Žaidynes. Taip siekti, kad 

bent viename iš šių“ etapų“ snieglentininkas arba akrobatinio slidinėjimo(freeski ar 

freestyle) liptų ant apdovanojimų pakylos, t.y. laimėtų prizinę vietą ir tuo prisidėtume 

prie LNSA tiklso tapti strategine sporto šaka(KKSD). 

1 Pagrindinis ilgalaikis LNSA SBS/Big air komandos tikslas: Motiejus Morauskas  ruošiasi 

Lozana  2020(LTOK skiria 1800 EUR,2018) Jaunimo olimpinėms žaidynėms(patenka 20 iš 

pasaulio į abi rungtis), atranka  bus 2019 FIS Junior Snowboard and Freeski championships,-

se.  Sarajevo 2019 Europos ŽOF(LTOK skiria 6000 EUR, 2018) Taip pat  reikia sudalyvauti 

iki 2019 metų  FIS Worl CUP etape, pamėginti patekti į 2019 metų FIS WSFC (tikslas prieš 

čempą turėti SS/BA FIS 50 taškų bei įveykdyti kvalifikacją). Ruošiamės 2022 Pekino  

žiemos olimpinėms žaidynėms. LTOK skiria 3000 EUR(2018). Gytis Vėbra(2002 g.m.) ir 

Gabrielius Bakševičius(1999 g.m.) programoje dalyvauja, kaip komandos nariai, pagal 

galimybes prijungiami į stovyklas ar varžybas. 

2 2018-2019 sezonas: SES CUP( gali dalyvauti 2 vyrai ir 2 merginos, ir 1 treneris nes SES 

parama) ir Europa CUP(?), ir jeigu bus pakankamai pasiruošę, gal sudalyvaus FIS World 

CUP Slopestyle ir Big air etapuose. 

3 2018 metų FIS Junior championships bus Naujoji Zelandija, Rugpjūčio galas rugsėjo pradžia,  

manome reikia ten dalyvauti ir tai būtų gera pradžia pasiruosšimui 2018-2019 metų sezonui, 

bet labai brangi išvyka ir spręsime, kai bus galutinis biudžetas. 

4 Taigi LNSA/LTOK finansavimas pagrinde turi būti tik Motiejui ir Gyčiui. FIS ir KKSD 

vystymui. Projektų ir Sponsorių ,skirti tiksliniam finansavimui. 

5 Dėl Gabrieliaus B. ir kitų vyrukų,kiek LNSA gali prisidėti tik dalinai.   

6 2019 metų Žiemos Universiada vyks Krasnojarske, RUS. Tikslas, kad bent vienas SNB/FRS 

atsovas dalyvautų(2017 Laurynas A. dalyvavo  Almatoje, KAZ, SBX rungtyje ir užimta 20 

v., tai aukščiausia LNSA atstovo vieta.  

7 2021 Park City, Utah (USA) vyks FIS World SNB FRS championships. Siekti , kad ten 

dalyvautų SNB (Motiejus  M. ir/arba Gytis  V., etc.)ir FRS ( Mikas Glatkauskas, etc.) 

atstovai. 

8 Preliminarus  2018-2019 m. kalendorius bus rudenį.(papildyti SBX SX, FRS,varžybomis...) 

 

 



 

 

4. FIS ir WSF varžybų organizavimas. 

Kadangi LNSA finansavimas iš FIS, net 43 % priklauso nuo LNSA FIS kalendoriaus varžybų 

organizavimo, būtina LNSA snieglenčių sporto ir slidinėjimo laisvuoju stiliumi komitetui (LNSA 

SNB & FRS) prisidėti prie šios veiklos ir 2018-2022 suorganizuoti minimum vienas varžybas FIS 

kalendoriuje(2018-2019), kitą sezoną 3(2019-2020), 7 (2020-2021), 10(2021-2022)(. Manome 

didžiausia tikimybė, kad galėtume suorganizuoti SNOW Arenoje SBX/SX varžybas tiek vyrų tiek 

moterų grupėse, ir tai būtų net 4 varžybos, kas galimai FIS paramos būtų vertinama (sumos 

preliminarios, nes kiekvienais metais kinta): 

SBX/SX 

(4x1875,595)   7.502,38 € 

Tam reikia, kad LNSA padėtų įsigyti spec SBX/SX vartus, pasiūlymas yra gautas iš LISKI, 

SETTELE START SYSTEMS, kaina 19 000 EUR be PVM, pilnos sistemos skirtos WCup, bet gal 

dar galima, kai kurių sistemų atsisakyti ir nupirkti sistemą FIS varžyboms, už maždaug 12000 EUR 

su PVM. 

Šie vartai tiktų ir panaudoti WSF Bank slalom Worl Snowboard tour varžyboms, kurias galėtume 

organizuoti Lietuvoje, šiame seszone, nes WSF strategijoje ši varžybų rungtis, labai padidina 

masiškumą, nes čia gali dalyvauti ir SBX, SBS(Slopestyle) stiliaus sportininkai, varžybų pravedimas 

paparastas ir aiškus, varžomasi laikui, kas greičiau įveiks trąsą. 

Bendradarbiauti su LAT, EST, kad surengti SBS, FRS(slopestylo ir BIG Air) Baltijos turą, kaip 

darėme anksčiau RIBT(Ride in Baltic Tour)(Einars Lansmanis, jau kontaktavo iš LSF, komiteto snb 

ir frs pirmininkas, ir pritarė, bei siūlo rangų sistemą bendrą sukurti savo Baltijos raideriams. 

WSF- slūlyti WSF, surengti 2020 WSF GA. Daryti galimybių studiją ar galima surengti LTU: FIS 

WC ir arba WSF TTR/WST- 5-6 Star event Vilnius,arba Snow arena. 

 

5. Finansavimas. 

Nuo komiteto sukūrimo 2010 metais esame daug nuveikę, prisidėję prie Lietuvos Sniego 

parkų kūrimo ir įrengimo, tiek varžybų surengimo, tiek LNSA nacionalinių komandų 

parengimo dalyvauti tarptautinėse varžybose, net esamę parengę Lillehamer 2016 Jaunimo 

žiemos olimpinių žaidynių olimpietį Arą Arlauską, bei 2017 metų Žiemos Universiados 

dalyvį Lauryną Arlauską, bei FIS Pasaulio Taurės 2016-2017 sezone dalyvį Motiejų 

Morauską( 9 vieta Europos taurės finalinėje užskaitoje, BA, 2017-2018 sez.), sudalyvavę 

eilėje FIS Pasaulio Jaunimo Snieglenčių čempionatų, bei pasiekę vieną aukščiausių LNSA 

pasiekimų, 19 vietą (Modesta Morauskaitė), tokio rango varžybose. 

 

Finansavimo šaltiniai nuo pat pradžių buvo rėmėjai, LNSA, LOSC, LTOK ir KKSD, bei FIS. 

Paskutiniais metais esame pasiekę, kad LNSA skiria ne mažiau , kaip 10 % FIS paramos, jau 

ankstesniuose punktuose įvardijome kryptis, kur komitetas turi veikti, kad snieglenčių ir 

slidinėjimo laisvuoju stiliumi disciplinos dar labiau prisidėtų prie LNSA FIS paramos 

didinimo. 

Svarbus uždavinys pasiekti susitarimo su LNSA valdyba, kad nusistatytume 

kriterijus(pavyko), kurių pagrindu gautume KKSD ir LTOK paramą. 2014 metais, rengiant 

2018 Žiemos Olimpinių žaidynių programą pasiekėme, kad būtų Snieglenčių sportas 

įtrauktas į LTOK,KKSD,LOSC rengiamą programą su Snieglenčių sporto kriterijais.Tai 



 

 

reikia daryti, papildant Slidinėjimo laisvuoju stiliumi ir kitoje programoje, kuri bus ruošiama 

2022 metų Pekino ŽOŽ(beveik pavyko). 

Kita svarbi veikla –RĖMĖJAI, reikia sudaryti planą, kaip turime kreiptis į rėmėjus, kokias 

jiems reklamines paslaugas galime teikti, aišku bendradarbiaujant su LNSA  prezidentu, 

atsakinguoju sekretoriumi, valdyba bei LNSA administracijos darbuotojais(SNB&FRS 

projektų vadovu ir kitais). Taip pat skatinti LNSA narius(klubus), kad jie savo klubų 

sportininkams pritrauktų asmeninius rėmėjus. 

Būtinai šiame sezone įsigyti komados aprangas ir kitą reikalingą įrangą. 

 

 

 

Remigijus Arlauskas 

LNSA snieglenčių sporto ir slidinėjimo laisvuoju stiliumi komiteto pirmininkas 


