LIETUVOS NACIONAINĖS SLIDINĖJIMO ASOCIACIJOS LYGUMŲ SLIDNĖJIMO
KOMITETO (XC) POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2018 m. lapkričio 15 d. Žemaitės g. 6, Vilnius
Posėdžio pradžia: 17:30 val. Posėdžio pabaiga: 20:30 val.
Posėdžio dalyviai: Komiteto nariai: Algis Drūsys, Reinoldas Musteikis, Stanislav Sabaliauskas, Petras
Andrašiūnas, Simonas Narvydas; Korespondencinis narys Tomas Umbrasas Svečiai – Asta Musteikė,
Konsultantas Daumantas Jurgis Pertrovas,

Darbotvarkė:
1. Dėl kandidato eiti komiteto projektų vadovo pareigas rinkimo (S.Sabaliauskas)
2. Dėl kandidato užimti XC komiteto pirmininko kandidato rinkimo (S.Sabaliauskas)
3. Dėl EJOF programos vykdymo (A.Drūsys / S.Sabaliauskas)
4. Dėl LNSA atsakingojo sekretoriaus 2018 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. VA 1810-04 „Dėl 2019 m. Europos
jaunimo olimpinio festivalio dalyvių (slidinėjimo disciplinos sportininkų) atrankos organizavimo tvarkos
tvirtinimo“ pakeitimo.
5. Dėl „Pekino“ programos vykdymo (S.Sabaliauskas) ir pagal Pekino programą besirengiantiems
sportininkams planuojamų rezultatų 2018–2022 m. tvirtinimo.
6. Dėl LNSA 2018 m. gruodžio mėn. 1 d. – 2019 m. balandžio 30 d. organizuojamų išvykų plano tvirtinimo
(S.Sabalauskas)
7. Dėl LNSA rinktinės kandidatų sąrašo tvirtinimo (S.Sabaliauskas)
8. Dėl slidinėjimo trasos Ignalinoje paruošimo (P.Andrašiūnas / J.D.Petrovas)
9. Dėl slidinėjimo rekreacinės zonos įrengimo Vilniuje (P.Andrašiūnas)
10. Dėl Lietuvoje organizuojamų FIS varžybų org.komiteto tvirtinimo (S.Sabaliauskas)
11. Dalyvavimo PČ klausimas (kriterijų tvirtinimas / S.Sabaliauskas)
12. Dalyvavimo PJmČ klausimas (kriterijų tvirtinimas / S.Sabaliauskas)
13. Dėl komiteto biudžeto tvirtinimo (S.Narvydas)
14. Dėl transporto priemonės įsigijimo / nuomos (R.Musteikis / J.D.Petrovas)
15. Dėl LNSA Klubų skatinimo sistemos kūrimo (S.Narvydas)
16. Dėl FIS kodų aktyvavimo ir mokesčio už FIS kodą mokėjimo (S.Sabaliauskas)
17. Dėl paraiškų dalyvauti LNSA organizuojamuose varžybose dalyvavimo mokesčio (S.Sabaliauskas)
18. Dėl „lygumų slidinėjimo“ disciplinos pavadinimo pakeitimo (S.Sabaliauskas / R.Musteikis)
19. Dėl LNSA turto inventorizacijos ir turto priežiūros (R.Musteikis / S.Sabaliauskas)
20. Dėl lygumų slidinėjimo rinktinių aprūpinimo apranga (S.Sabaliauskas / R.Musteikis)
21. Dėl LNSA XC komiteto ir SC komiteto trenerių tarybos sudėties (S.Sabaliauskas / T. Umbrasas)
22. Dėl XC komiteto narių dalyvavimo komiteto veikloje išlaidų kompensavimo (S.Sabaliauskas)
23. Dėl LNSA varžybų reglamento rengimo (žiemos varžybos, riedslidžių taurės varžybos, BFP/ atletinio
rengimo, SkiErg varžybos / S.Sabaliauskas)
24. Kiti klausimai

1. SVARSTYTA: Dėl kandidato eiti Lygumų slidinėjimo komiteto projektų vadovo pareigas rinkimo.
S. Sabaliauskas informavo, kad Lygumų slidinėjimo komiteto projektų vadovo pareigas eiti pareiškė ir
dokumentus pateikė Daumantas Jurgis Petrovas.
NUTARTA: Teikti LNSA Valdybai tvirtinti Daumanto Jurgio Petrovo kandidatūrą Lygumų slidinėjimo
komiteto projektų vadovo pareigoms užimti („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0).
2. SVARSTYTA. Dėl kandidato užimti Lygumų slidinėjimo komiteto pirmininko rinkimo.
S.Sabaliauskas informavo, kad pateiktos T.Umbraso, A.Drūsio ir S.Sabaliausko kandidatūros eiti Lygumų
slidinėjimo komiteto pareigas. Po diskusijos T.Umbrasas ir A.Drūsys savo kandidatūras atsiėmė.
NUTARTA: Teikti LNSA Valdybai tvirtinti Stanislavo Sabaliausko kandidatūrą Lygumų slidinėjimo
komiteto pirmininko pareigoms užimti („UŽ“ – 4, „PRIEŠ“ – 1).
3. SVARSTYTA. Dėl EJOF programos vykdymo.
S.Sabaliauskas supažindino su EJOF programos administravimo ir programos vykdymo eigą. Treneris A.
Drūsys pristatė MTS Madonoje vykusios stovyklos ataskaitą. A.Drūsys Komiteto veiklą organizuojant
EJOF programą įvertino teigiamai. S.Sabaliauskas taip pat informavo, kad buvo atlikta sportininkų,
dalyvavusių stovykloje Madonuoje, apklausą. Sportininkais teigiamai įvertino trenerių darbą, kuriamą
aplinką bei grįžtamojo ryšio teikimą.

4. SVARSTYTA. Dėl LNSA atsakingojo sekretoriaus 2018 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. VA 1810-04
„Dėl 2019 m. Europos jaunimo olimpinio festivalio dalyvių (slidinėjimo disciplinos sportininkų)
atrankos organizavimo tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo (toliau – įsakymas).
NUTARTA: 4.1. Teikti siūlymą LNSA atsakingajam sekretoriui keisti Europos jaunimo olimpinio
festivalio dalyvių (slidinėjimo disciplinos sportininkų) atrankos organizavimo tvarką ir išdėstyti 5 ir 7
tvarkos punktus taip: „5. EJOF komanda formuojama iš sportininkų, kurie surinko mažiau taškų. Keliems
sportininkams surinkus vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiamą tam sportininkui, kuris pasiekė geresnį
rezultatą varžybose klasikiniu stiliumi. Tuo atveju, jeigu tarp vienos lyties pirmąją ir antrąją vietą atrankoje
užėmusių sportininkų bus nustatytas ženklus rezultatų skirtumas (vertinant pasiektus rezultatus varžybose
pagal distancijos įveikimo laiką arba FIS taškus). Tokių atveju vieta dalyvauti EJOF gali būti skirta kitos
lyties atstovui, taip pat dalyvauti EJOF gali būti deleguojama mažiau sportininkų. Galutinį EJOF komandos
sudėtį tvirtina Lygumų slidinėjimo komitetas. 7. Dalyvavimo atrankos varžybose dotacija skiriama tik
LNSA nariams, kurie dalyvavo bent vienoje LNSA organizuojamoje treniruočių stovykloje EJOF
varžyboms pasirengti 2018 m. rugpjūčio 1 – gruodžio 31 d.“ („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0).
4.2. Pavesti treneriams, kurių sportininkai rengiasi 2019 m. EJOF varžyboms, kartu su komandos treneriu
A.Drūsiu parengti individualius tikslus kiekvienam sportininkui 2018-2019 m. sezonui („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“
– 0).
5. SVARSTYTA: Dėl „Pekino“ programos vykdymo (S.Sabaliauskas) ir pagal Pekino programą
besirengiantiems sportininkams planuojamų rezultatų 2018–2022 m. tvirtinimo.

S.Sabaliauskas pristatė Pekimo programos įgyvendinimo eigą. Diskusija. S.Sabaliauskas paminėjo, kad su
Stepanu Terentjevu vis dar nėra pasirašyta sutartis (pagal LTOK sutarties nuostatą) dėl Pekino programos
vykdymo.
NUTARTA: Pagal programą Pekinas besitreniruojantiems 2018-2019 m. sezonui kelti tikslus, siejant
asmeninius pasiekimus su patvirtintais rinktinės kandidatų atrankos kriterijais: Tautvydas Strolia PČ 40
vieta (ind. rungtyje aplenkiant ne mažiau 1/5 rungties dalyvių)
Stepan Terentjev PČ 50 vieta (ind. rungtyje aplenkiant ne mažiau 1/5 rungties dalyvių) PJmČ – aplenkti
ne mažiau kaip pusę dalyvių;
Ąžuolas Bajoravičius PČ 60 vieta (ind. rungtyje aplenkiant ne mažiau 1/5 rungties dalyvių) PJmČ – aplenkti
ne mažiau kaip pusę dalyvių; („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0)
6. SVARSTYTA: Dėl LNSA 2018 m. gruodžio mėn. 1 d. – 2019 m. balandžio 30 d. organizuojamų
išvykų plano tvirtinimo (S.Sabalauskas). S.Sabaliauskas pristatė 2018 m. gruodžio mėn. 1 d. – 2019 m.
balandžio 30 d. priemonių planą, kurį sudaro EJOF programos kelionės, Pekino programos kelionės, FIS
renginiai. Taip pat S.Sabaliauskas akcentavo, kad sezono (UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0)
7. SVARSTYTA. Dėl LNSA rinktinės kandidatų sąrašo tvirtinimo (S.Sabaliauskas).
NUTARTA: 7.1. Patvirtinti šiuos rinktinės kandidatus, kurie atitiko nustatytus kriterjus: 1. Ą.Bajoravičius
2. P.Jauškevičius 3. E.Šimonutis („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0). 7.2. Skirti Kiekvieno kandidato pasirengimui
500 Eur dotacija iki 2019 m. sausio 15 d. dalyvavimui treniruočių stovyklose, varžybose, sporto
inventoriaus įsigijimui. („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0).
8. SVARSTYTA. Dėl slidinėjimo trasos Ignalinoje paruošimo (P.Andrašiūnas / J.D.Petrovas)
Petras Andrašiūnas pristatė susitikimo su LŽSC direktoriumi Broniumi. Numatyta parengti
bendradarbiavimo sutarties su LŽSC priedą, kuriame būtų aptartos bendradarbiavimo sąlygos ir
atsakomybes (pvz., apmokėjimo dydis įvertinus trasos kokybę tarptautinių ekspertų organizuojant FIS
varžybas) („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0).
9. SVARSTYTA. Dėl slidinėjimo rekreacinės zonos įrengimo Vilniuje (P.Andrašiūnas)
Petras Andrašiūnas pristatė atliktus darbus organizuojant rekreacines slidinėjimo zonas Vilniuje (Vingio
parke ir Liepkalnyje). Aptartos galimybės įrengti slidinėjimo taką Vingio parke, numatyti darbai („UŽ“ –
5, „PRIEŠ“ – 0).
10. SVARSTYTA.
(S.Sabaliauskas)

Dėl

Lietuvoje

organizuojamų FIS

varžybų

org.komiteto

tvirtinimo

NUTARTA: Patvirtinti Dėl Lietuvoje organizuojamų FIS varžybų org.komiteto pirmininku Daumantą
Jurgį Petrovą, sekretore – Asta Musteike („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0)
11. SVARSTYTA. Dalyvavimo PČ klausimas (kriterijų tvirtinimas / S.Sabaliauskas)
NUTARTA: Tvirtinti šiuos sportininkų atrankos dalyvauti 2019 m. pasaulio čempionate principus ir
kriterijus:

1. Maksimalus registruojamų sportininkų skaičius į Pasaulio slidinėjimo čempionatą (PČ) neturi viršyti 24
asmenų (12 vyrų ir 12 moterų). Lietuvos sportininkų komandą formuojama atsižvelgiant į maksimalų
galimų kvotų dalyvauti skirtingose pasaulio čempionato nuotoliuose skaičių.
2. Norint registruoti sportininką į PČ, paskutinio FIS taškų skaičiavimo metu šis sportininkas turi turėti
mažesnį nei 700 FIS taškų vidurkį sprinte arba distancijoje. Šie sportininkai gali startuoti kvalifikacinėse
varžybose, kuriose valstybei suteikiamos max. 4 vietos.
3. Sportininkai, kurie per paskutines 365 dienas pasiekė: - 90 arba mažiau FIS taškų rezultatą distancijoje
(vyrai); - 120 arba mažiau FIS taškų rezultatą distancijoje (moterys), turi teisę startuoti varžybų distancijose
(Skiatlonas, Mass startas, Distancija). 4. Kiekvienoje rungtyje gali startuoti ne daugiau kaip 4 tos šalies
sportininkai ir praėjusio čempionato tos rungties nugalėtojas.
5. Iš kvalifikacinio važiavimo teisę startuoti finalinėse distancijose (Skiatlonas, Mass startas, Distancija)
turi TOP10 vietas iškovojusių sportininkų; 6. Sprinte gali startuoti bet kurie 4 kiekvienos šalies sportininkai
7. Atrankoje norintys dalyvauti Lietuvos sportininkai (išskyrus pagal Pekino programą besirengiantys
sportininkai, jeigu treniruočių programoje numatyta kitaip), turi dalyvauti šiose varžybose: 2019 m. sausio
5–6 d. Ignalinoje (Lietuva); 2019 m. sausio 12-–13 d. Madonoje (Latvija).
7. Sportininkų sąrašas sudaromas atsižvelgus pagal asmeninius sportininkų rezultatus (pagal FIS taškus)
reitingavimo tvarka atsižvelgiant į pasaulio . čempionato programą (pagal varžybų nuotolių stilius).
8. Galutinį 2019 m. pasaulio čempionato sportininkų dalyvių sąrašą tvirtina LNSA Lygumų slidinėjimo
komitetas. Sportininkų sąrašas tvirtinamas ir skelbiamas 2019 m. sausio 15 d. LNSA interneto svetainėje
www.lnsa.lt („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0)
12. SVARSTYTA. Dalyvavimo PJmČ klausimas (kriterijų tvirtinimas / S.Sabaliauskas)
NUTARTA: Patvirtinti Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos rinktinės kandidatų atrankos
dalyvauti 2019 m. Pasaulio jaunimo ir jaunimo iki 23 m. amžiaus čempionate tvarkos aprašą:
1. Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija dalyvauti 2019 m. pasaulio jaunimo ir jaunimo iki 23 m.
amžiaus čempionate (Lahti, Suomija) deleguoja sportininkus, kurie įvykdė vieną iš šių normatyvų:
– Tarptautinės slidinėjimo federacijos (toliau – FIS) klasifikuotų sportininkų reitinge 2018 m. gruodžio
mėn. (4th Cross-Country List 2018/2019 1) distancijos ir sprinto varžybose surinko ne daugiau kaip 150
FIS taškų vidurkį; – 2018 m. FIS varžybose ne mažiau kaip du kartus surinko ne daugiau kaip po 130 FIS
taškų.
2. Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija dalyvauti 2019 m. Pasaulio jaunimo čempionate (Lahti,
Suomija) deleguoja sportininkus, kurie įvykdė vieną iš šių normatyvų: – Tarptautinės slidinėjimo
federacijos klasifikuotų sportininkų reitinge 2018 m. gruodžio mėn. (4th Cross-Country List 2018/2019 1)
distancijos ir sprinto varžybose surinko ne daugiau kaip 180 FIS taškų vidurkį; – 2018 m. FIS varžybose
ne mažiau kaip du kartus surinko ne daugiau kaip po 150 FIS taškų.
3. Atrankoje norintys dalyvauti sportininkai, turi dalyvauti šiose varžybose: 2019 m. sausio 5–6 d.
Ignalinoje (Lietuva) 2019 m. sausio 12-–13 d. Madonoje (Latvija).

4. Galutinį 2019 m. pasaulio jaunimo čempionato sportininkų dalyvių sąrašą tvirtina LNSA Lygumų
slidinėjimo komitetas. Sportininkų sąrašas tvirtinamas ir skelbiamas 2019 m. sausio 15 d. LNSA interneto
svetainėje www.lnsa.lt
5. Sportininkai, kurie neįvykdė šio aprašo 1 ir 2 punkte nustatytus reikalavimų, gali dalyvauti 2018 m.
pasaulio jaunimo ir jaunimo iki 23 m. čempionate, jeigu jo dalyvavimo išlaidas kompensuoja sportininką
rengianti organizacija. Šiems sportininkams 2018 m. pasaulio jaunimo ir jaunimo iki 23 m. amžiaus
čempionate aplenkus daugiau nei pusę varžybų dalyvių, Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija
kompensuoja delegavimo į pasaulio čempionatą išlaidas.
6. LNSA Lygumų slidinėjimo komitetas, atsižvelgdamas į LNSA veiklos programoje iškeltus tikslus gali į
pasaulio jaunimo ir jaunimo iki 23 m. čempionate dalyvaujančių sportininkų sąrašą, įtraukti ir šiuos
kriterijus neįvykdžiusius sportininkus, jeigu tai yra susiję su Komiteto strategijos (pvz. galimybę iškovoti
teisę dalyvauti PJOŽ, skieti didesnio KKSD finansavimo ar kt.) įgyvendinimu. („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0).

13. SVARSTYTA. Dėl komiteto biudžeto tvirtinimo. Simonas Narvydas pristatė komiteto biudžetą.
NUTTARTA: Pritarti pateiktam biudžeto projektui, jį patikslinus pagal perengus numatytų išlaidų sąmatas
(„UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0).
14. SVARSTYTA. Dėl transporto priemonės įsigijimo / nuomos. Daumantas Jurgis Petrovas pristatė
susiklosčiusią situaciją su LNSA transporto priemone. Įvertinus transporto poreikį ir turimas finansines
galimybes pasiūlyta įsigyti transportą lizingavimo principu. S.Sabaliauskas pasiūlė ieškoti 7-8 v. padidinto
(paaukštinto arba pailginto) salono su atskiromis sėdinėmis variantą. Tokio sprendimo vertė gali siekti 3035.000 Eur. Diskusija. Svarstytas kitos komplektacijos transporto įsigyjimo klausimas, kurio vertė galėtų
siekti 20-25.000 Eur.
NUTARTA:
1. LNSA transporto priemonę parduoti;
2. 2018 m. gruodžio 1 d. – 2019 m. balandžio 30 d. laikotarpiui transporto priemonę nuomotis;
3. Tikslinti perkamos transporto priemonės komplektaciją ir ieškoti tinkamo varianto įsigijimui („UŽ“ – 5,
„PRIEŠ“ – 0).
15. SVARSTYTA. Dėl LNSA Klubų skatinimo sistemos kūrimo (S.Narvydas)
NUTARTA. Pavesti D.J.Petrovui ir S.Sabaliauskui iki 2019 m. kovo 1 d. parengti klubų skatinimo tvarkos
projektą („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0).
16. SVARSTYTA. Dėl FIS kodų aktyvavimo ir mokesčio už FIS kodą mokėjimo (S.Sabaliauskas)
NUTARTA: Kompensuoti FIS kodo aktyvavimo mokestį: 1. LNSA rinktinių nariams ir kandidatams; 2.
Sportininkams, kurie LNSA deleguojami dalyvauti FIS stovyklose; 3. LNSA nariams Lietuvos čempionatų
dalyviams. („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0).
17. SVARSTYTA. Dėl dalyvavimo LNSA organizuojamuose varžybose mokesčio taikymo
(S.Sabaliauskas). NUTARTA: Tai atvejais, kai paraišką dalyvauti slidinėjimo varžybose pateikiama

pasibaigus išankstinės registracijos terminui, taikyti varžybų organizatoriaus nustatytą dalyvavimo
varžybose mokesti („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0).
18. SVARSTYTA. Dėl „lygumų slidinėjimo“ disciplinos pavadinimo pakeitimo (S.Sabaliauskas /
R.Musteikis)
NUTARTA: Pavesti S.Sabaliauskui ir R.Musteikiui iki 2019 m. kovo 1 d. dienos parengti „lygumų
slidinėjimo“ komiteto pavadinimo pakeitimo į „slidinėjimo“ pagrindimą („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0).
19. SVARSTYTA. Dėl LNSA turto inventorizacijos ir turto priežiūros (R.Musteikis / S.Sabaliauskas)
Reinoldas Musteikis informavo, kad buvo atlikta dalinę LNSA turto inventorizacija. K.Strolienė grąžino
19 porų slidžių, L.Jakeliūnas grąžino 10 porų slidžių. NUTARTA: Inventorių skirti prioritetų tvarka pagal
poreikį Pekino komandos sportininkams, EJOF ir klubų atstovams („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0).
20. SVARSTYTA. Dėl lygumų slidinėjimo rinktinių aprūpinimo apranga
NUTRTA: Aprūpinti apranga: 1. EJOF sportininkų ir trenerių komandą (skiriant tik varžybų ir apšilimo
aprangą) 2. EJOF sportininkus parengusius trenerius; 3. LNSA Pekino programos sportininkus ir trenerius
(skiriant pilną aprangos komplektą – tiek varžybų, tiek paradinę) 4. Tarptautinių varžybų org.komiteto
narius (skiriant pagal funkcinę aprangą) 5. Pasaulio čempionato dalyvius (skiriant tik varžybų aprangą) 6.
Įsigyti 2 atsarginius komplektus. („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0).
21. SVARSTYTA. Dėl LNSA XC komiteto ir SC komiteto trenerių tarybos sudėties. Aptarti komiteto
ir trenerių tarybos veiklos ir darbo optimizavimo galimybės.
NUTARTA:
20.1. Mažinti Lygumų slidinėjimo komiteto sudėti iki 5 narių.
20.2. Mažinti Trenerių tarybos sudėtį iki 3 narių. („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0).
22. SVARSTYTA. Dėl lygumų slidinėjimo komiteto narių dalyvavimo komiteto veikloje išlaidų
kompensavimo (S.Sabaliauskas)
NUTARTA: Kompensuoti lygumų slidinėjimo komiteto narių dalyvavimo komiteto veikloje išlaidas pagal
faktinius dokumentus. („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0).
23. SVARSTYTA. Dėl LNSA varžybų reglamento rengimo (žiemos varžybos, riedslidžių taurės
varžybos, BFP/ atletinio rengimo, SkiErg varžybos / S.Sabaliauskas)
NUTARTA: Pavesti Daumantui Jurgiui Petrovui iki 2019 m. kovo 1 d. parengti LNSA varžybų reglamentą,
kuris apimtų žiemos ir vasaros varžybų (riedslidžių taurės varžybos, BFP/ atletinio rengimo, SkiErg
varžybos) organizavimo tvarką. („UŽ“ – 5, „PRIEŠ“ – 0).
24 . Kita. Dėl dalyvavimo World snow day.
NUTARTA: Įvertinus galimybes ir turimus resursus 2019 m. nedalyvauti World snow day renginyje („UŽ“
– 5, „PRIEŠ“ – 0).

LNAS lygumų slidinėjimo komiteto
l.e. pirmininkas S.Sabaliauskas

