
 

 

LNSA  Kalnų slidinėjimo komiteto 2018 m. veiklos ataskaita (2018/2019 sezono ataskaita)  

 

LNSA Kalnų slidinėjimo komitetas atsakingas už LNSA kalnų slidinėjimo sportą. LNSA kalnų slidinėjimo komitetas savo susirinkime yra 

patvirtinęs  LNSA Kalnų slidinėjimo komiteto veiklos programą, siekdami įgyvendinti LNSA valdymo organo, Valdybos, patvirtintą veiklos 

programą kalnų slidinėjimo disciplinos srityje, tai iš esmės LNSA Kalnų slidinėjimo programa  ir jos laikymasis yra LNSA politikos įgyvendinimas 

ir visuotinai privaloma Kalnų slidinėjimo discipliną atstovaujantiems LNSA nariams.  

Pirmas Kalnų slidinėjimo programos punktas yra „Elito sporto 2018-2022 kryptis“ 

 

Esame nusistatę, jog vykdydami 2018-2022 programą dirbsime ta kryptimi jog suaugusiųjų ir jaunimo (U21) sporte būtų pasiektas TOP 30 

rezultatas Pasaulio čempionatuose ir Europos taurėje.  Vykdydami šį ambicingą tikslą skiriame daug dėmesio sportininkams kurie yra pajėgus 

iki 2022 metų pabaigos pasiekti užsibrėžtus tikslus.  

 

Šiai dienai kalnų slidininkų galinčių įgyvendinti užsibrėžtą tikslą pasiekimai džiugina.  Kalnų slidininkas Andrej Drukarov, kuris jau dalyvavo 

dvejuose Pasaulio čempionatuose, gerina savo užimama vietą jame ir kas svarbu pažymėti, visose disciplinose kuriose startavo abejuose 

čempionatuose , buvo kvalifikuotas į finalinių varžybų antrą bandymą.  Taigi jo užimtos vietos yra dėsningumas, o atsižvelgiant į tai jog jis yra 

pasiekęs absoliučius FIS taškų Lietuvos rekordus, manome ateityje yra realu jog bus pasiekta TOP 30 kartelė.  Šiais metais Andrej Drukarov 

kelis kartus lipo ant prizininkų pakylos tarptautinėse varžybose, geriausia jo užimta vieta yra 2, o jo pasiekti FIS taškai (GS FIS taškai 20,47 ; 

SL FIS taškai 41,85).  Kalnų slidinėjimo komitetas mato, jog realių konkurentų A. Drukarovui šiuo metu nėra,  todėl manome, jog ir toliau turėtų 

būti skiriamas dėmesys ir visokeriopa pagalba A.Drukarov, sukurianti jam optimalias treniruočių sąlygas atsižvelgiant į turimus finansinius 

išteklius. 

 

Taip pat siekiant užsibrėžtų tikslų matome būtinybę, skatinti jaunimo (olimpinės pamainos) augimą ir tobulėjimą. Šiam tikslui kalnų slidinėjimo 

komitetas kartu su Latvijos kalnų slidinėjimo atstovais kurią naują produktą „Baltic ski team“. Kalnų slidinėjimas Latvijoje yra pažengęs ženkliai 

toliau nei Lietuvoje, yra puikių jaunų sportininkų, kurie rodo labai gerus rezultatus, ir didelę patirtį turinčių trenerių. Pasinaudojant Latvių know-

how ir įtraukiant mūsų U21 sportininkus į „Baltic ski team“ projektą sieksime užauginti Olimpinę pamainą, kuri būtų pajėgi laimėti tarptautines 

FIS kategorijos varžybas ir pasiekti užbrėžtus tikslus.   
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Antroji veiklos programos kryptis yra „Trenerių tobulinimo kryptis“ 

Po naujojo LR Sporto įstatymo įsigaliojimo, kuomet įstatymų leidėjas aiškiai atskyrė Trenerį (aukšto meistriškumo sporto specialistą) nuo 

Instruktoriaus (fizinio aktyvumo specialistas) ir įstatymiškai apibrėžė kriterijus jų išsilavinimui, Kalnų slidinėjimo komitetas sutelkė dėmesį į dvi 

kryptis : (i)Tobulinti esamų specialistų atitinkančių Trenerio apibrėžiamą kvalifikaciją. (ii) Pritraukti naujus trenerius baigusiusius reikiamos 

krypties aukštojo mokslo studijas – magistrus.    

Vykdant pirmąjį punktą (kvalifikacijos kėlimas) kalnų slidinėjimo komitetas yra pateikęs Projektą jaunimo aktyvinimo programoms finansuoti, 

kuriame yra numatytas ir kalnų slidinėjimo trenerių kvalifikacijos kėlimo finansavimas.  Bendra projekto vertė yra arti 190 000 eurų, projektas yra 

praėjęs pirmąjį vertinimo etapą. Tikimės jog projektas bus patvirtintas finansavimui ir  galėsime trenerius išsiųsti tobulinti savo kvalifikaciją į 

Alpes. Turime puikius partnerius Kronplatz kurorte, kurie turi gebėjimų ir kompetencijos tiek priimti mūsų trenerius, tiek teikti kvalifikacijos 

kėlimo paslaugą.  

Vykdant reikiamo išsilavinimo specialistų paieškas koncentruojamiems į esamus resursus ir  šiais metais laukiame naujo trenerio su magistro 

diplomu savo gretose. Kalnų slidinėjimo komiteto projektų vadovas Arturas Bikulč yra parašęs Magistrinį darbą, beliko jį tik apsiginti.   

Taip pat  praėjusio sezono metu 6 treneriai dalyvavo trenerių kursuose Siguldoje sausio 28-30 dienomis.  

Taigi kalnų slidinėjimo komitetas preciziškai vykdo LNSA valdybos patvirtintas veiklos gaires ir šioje srityje. 

 

Trečia programos kryptis „Teisėjai ir jų rengimo kryptis“ 

LNSA Kalnų slidinėjimo komitetas, siekdamas suburti komandą galinčią savarankiškai organizuoti ir pravesti FIS lygio varžybas 2018/2019 

sezono metu net 6 kartus (LT cup Snow Arena, Baltic cup Snow Arena, Kronplatz, Seefeld, Pyha, Yllas) prisidėjo prie FIS rango varžybų 

rengimo, buvo šių varžybų trasos teisėjais, varžybų vyr. teisėjo pavaduotojais, vyr. teisėju.  Taip pat projektų vadovas Arturas Bikulč mokinasi 

ir vykdo praktiką siekdamas tapti FIS Techniniu delegatu. Pagal kalnų slidinėjimo komiteto 2018-2022 metų programą techninis delegatas 

LNSA gretose turėtų „atsirasti“ iki 2022 metų.  Taigi Kalnų slidinėjimo komitetas tinkamai vykdo programą ir šia kryptimi.  

 

Ketvirta programos dalis „Varžybos: FIS varžybos, Vaikų ir jaunučių varžybos, Lietuvos taurė“  

Pristatydamas kalnų slidinėjimo komiteto darbus šioje srityje noriu šiek tiek priminti Kalnų slidinėjimo komiteto biudžeto dalis.  
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 FIS pinigai kurie susideda iš  (i) Varžybų organizavimas ; (ii) Dalyvavimas Pasaulio čempionatuose (iii) Veikla (iv) Valdyba kuri gali 

priskirti dalį lėšų iš paramos ir bazinės dotacijos.  

 KKSD lėšos –  (i) dalyvių skaičius čempionatuose ir varžybose Lietuvoje. Sportininkų rengimui pinigų negauname, nes nėra TOP 32 

sportininkų. (ii) Valdybos ir administracijos veiklos (tame tarpe ir trenerių kvalifikacijos kėlimas)  

 LTOK pagal finansuojamas olimpines programas. 

 

Kalnų slidinėjimo komiteto nariai suprasdami jog prisidėti prie sportininkų rengimo gali tik iš lėšų gaunamų už vykdomas veiklas ir 

organizuojamas varžybas  sistemingai didina organizuojamų varžybų skaičių ir siekia didinti jų dalyvių skaičių.  FIS sportininkų rėmimas yra 

neišvengiamas ir būtinas, tačiau komiteto pagrindinės pajamos yra generuojamos kalnų slidinėjimo komiteto vykdydamos veiklos dėka,todėl be 

šios veiklos nebūtų ir lėšų mūsų FIS sportininkams.   

Šiais metais organizuotose įvairiuose čempionatuose bendrai dalyvavo 1158 dalyviai.  Tai didžiausias skaičius per visą kalnų slidinėjimo varžybų 

istoriją ir tikimės ateityje didesnės finansines paramos iš KKSD. Taip pat buvo suorganizuotos 12 FIS rango varžybų, kas davė papildomą tašką 

FIS dotacijų algoritme ir už šias pravestas varžybas gausime net dvigubai daugiau lėšų. Maždaug apie 14 000 eurų.  

Bendras kalnų slidinėjimo varžybų biudžetas (išleista)  yra 19631,11 Eurų. Surinkta starto mokesčio 15275,00 eurų. 

Taigi bendras balansas yra -4356,11 eurų.  

Atsižvelgiant į tai jog yra gausus LTU  čempionatų dalyvių skaičius, bei FIS varžybų skaičius suteikiantis du balus, tai dotacijos už 2018/2019 

metais vykdytą veiklą bus keleriopai didesnės nei tie  4356,11 eurai, kurių nedarinkome iš startinių mokesčių.  Galime pasigirti, jog veiklą vykdome 

rentabiliai ir šiais metais prisidėjome  tiek prie LTU rinktinės programos, kuriai buvo skirta virš 20 000 eurų lėšų, tiek Olimpinėms varžyboms 

besiruošiančio sportininko rengimo, kuriam buvo skirta LTOK dotacija. Iš dalies buvo finasuojama Jaunimo olimpinio festivalio dalyvės, kurioms 

buvo skirtos LTOK lėšos, bei šios dalyvės dalyvavo ir rinktinės programoje,  naudojosi FIS free ski days programa.  Rinktinė dalyvavo iš SES 

taurės varžybose  Kronplatze  2018 gruodį, kur už kiekvieną dalyvi LNSA gaus dotaciją, taip pat  buvo siunčiamas sportininkas į „FIS camp“ 

stovyklą. Joje dalyvavo Smiltė Bieliūnaitė spalis-lapkritis. Taigi LNSA indėlis į sportininkų rengimą ištiesų buvo labai didelis, nors biudžetas buvo 

mažas, dėl objektyvių priežaščių. Baigėsi olimpinis ciklas, mažas dalyvių skičius LTU čempionatuose 2016-2017 metais.  

Lentelėje pateikta varžybų santrauka su dalyvių skaičiais ir biudžetais. 
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Eil. Nr. VARŽYBŲ PAVADINIMAS Data Vieta Rungtis Dalyvių grupės 
Dalyvių 

skaičius 

surinkta 

starto 

mokesčio 

išlaidos Pelnas 

1 

Lietuvos kalnų slidinėjimo SSL (Super Slalomo) 

čempionatas. (1 ET.) 
2018.10.13 

Snow Arena, 

Druskininkai 

2* FIS SL ir 

SSL 

FIS, U8-

U16,  Masters 229 
8110 6283 1827 

2 

Lietuvos kalnų slidinėjimo SL (Slalomo) 

čempionatas. (1 ET.) 

2018.10. 

14 

Snow Arena, 

Druskininkai 
SL 

FIS, U8-

U16,  Masters 216 

3 

Lietuvos kalnų slidinėjimo AC (Alpių dvikovės) 

čempionato 1 et. (2 ET.) 
2018.12.09 

Snow Arena, 

Druskininkai 
AC 

U8-U16, Elite, 

Masters, 

Snieglentės. 59 710 

1488,11 -778,11 

4 

Lietuvos kalnų slidinėjimo SL (Slalomo) 

čempionato 1 et. (3 ET.) 
2019.01.19 

Kalitos kalnas, 

Anykščiai 
SL 

U8-U16, Elite, 

Masters 66 
750 759 -9 

5 

Lietuvos kalnų slidinėjimo SL (Slalomo) 

naktinis čempionatas.  (4 ET.) 
2019.02.13 

Liepkalnis, 

Vilnius 
SL 

U8-U16, Elite, 

Masters 48 600 
759 -159 

6 

Lietuvos kalnų slidinėjimo GS (Slalomo 

milžino) vaikų ir Masters čempionatas. 
2019.02.19 Kronplatz ITA GS 

U8-U16, 

Masters 43 

5105 10342 -5237 

7 

Lietuvos kalnų slidinėjimo SL (Slalomo) vaikų 

ir Masters čempionatas. 
2019.02.20 Kronplatz ITA SL 

U8-U16, 

Masters 44 

8 

Lietuvos Nacionalinis kalnų slidinėjimo SL 

(Slalomo) čempionatas. 
2019.02.21 Kronplatz ITA SL FIS 

126 

9 

Lietuvos kalnų slidinėjimo Nacionalinis GS 

(Slalomo milžino) čempionatas. 
2019.02.22 Kronplatz ITA GS FIS 

111 

10 

Lietuvos Nacionalinis  jaunimo kalnų 

slidinėjimo  GS (Slalomo milžino) čempionatas. 
2019.02.28 Seefeld AUT GS FIS 

110 

11 

Lietuvos Nacionalinis  jaunimo kalnų 

slidinėjimo SL (Slalomo)  čempionatas. 
2019.03.01 Seefeld AUT SL FIS 

106 

12 

Lietuvos kalnų slidinėjimo AC (Alpių dvikovės) 

čempionato 2 et. (5 ET.) 
2019.05.11 

Snow Arena, 

Druskininkai 
AC 

U8-U16, Elite, 

Masters, 

Snieglentės.   

    0 

      1158 15275 19631,11 -4356,11 

 

Kalnų slidinėjimo komitetas 2018/2019 sezone vykdė Lietuvos taurės varžybas, mūsų veikloje įvesti sportininkų reitingai, kas leidžia objektyviai 

atrinkti sportininkus kurie galėtų pretenduoti į įvairias programas, kuriose LNSA galėtų dalyvauti kaip dalinis programos rėmėjas.  Kalnų 
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slidinėjimo komitetas ir ateityje dės maksimalias pastangas kuo daugiau prisidėti prie sportininkų rengimo. Kaip pavyzdys yra numatyta, jog 

dalyvavimo „Baltic ski team“ programoje LNSA iš Klanų slidinėjimo biudžeto eilutės galėtų prisidėti iki 50 proc. dengdama programos kainą.   

Vasario mėnesį buvo atliktas bandomasis kalnų slidinėjimo veiklos viešinimo projektas, sukurtas trumpas informacinis filmas apie naktinio slalomo 

varžybas, šio filmo sukūrimą finansavo Kalnų slidinėjimo komiteto pirmininkas siekiant gauti statistinę informaciją apie tokių video sklaidą. Šio 

video sklaida buvo virš 2000 peržiūrų, kas leidžia teigti, jog sistemingas panašaus turinio skleidimas FB, Instagram, Youtube paskirose,  per metus 

padėtų užauginti auditoriją iki 10 000 asmenų, o jei turinį labiau orientuotume į vaikus, būtent trumpi filmukai apie LNSA klubų vaikų treniruotes, 

jų veiklas varžybose ir t.t. leistų pasiekti kelis kartus didesnę auditoriją, dėl ko taptume patrauklūs reklamos davėjams ir iš to būtų galima gauti 

pajamų sportui. Pažymime, kad šiais metais visuose LTU taurės etapuose dalyvavo profesionalus fotografas, kurio nuotraukomis dalinosi ir LNSA 

svetainėje ir klubų svetainėje, tai ženkliai prisidėjo prie mūsų veiklos viešinimo. Manome, jog LNSA biudžete turėtų atsirasti išlaidų eilutė  veiklos 

viešinimas, FB , Instagram paskyrų administravimo išlaidos, nes būtina kurti didelį ratą sekėjų, kad galėtume pritraukti rėmėjus.  

Kalnų slidinėjimo komitetas 4 programos punktą vykdė pilna apimtimi, taip kaip buvo numatyta LNSA programoje. 

 

Penktoji programos dalis „Sporto centrai ir infrastruktūra“ 

Komitetas pasirašė 4 metų trukmės sutartį su Kronplatz racing centre“ dėl Vaikų, jaunučių, jaunimo Elito ir Masters varžybų organizavimo per 

vaikų atostogas. Šių metų patirtis rodo, jog reikia papildomai ieškoti lėšų ir nukreipti jas kompensuojant vaikų atvykimą į varžybas.  Šiuo klausimu 

Kalnų slidinėjimo komitetas diskutuos artimiausiame susirinkime. 

Kalnų slidinėjimo komiteto atstovai buvo susitikę su naujojo „Snow Arena“ operatoriaus vadovu. Komiteto projekto vadovo ir komiteto atstovų 

dėka pavyko įtikinti naująjį operatorių išlaikyti ledo dangą. Ji praėjusią savaite buvo atnaujinta. Be to buvo susitarta, jog naujas operatorius dės 

visas pastangas, kad galėtume vykdyti FIS varžybas Snow Arenoje, bei prašė daugiau renginių, ne sezono, t.y. ne žiemos metu.   

LNSA Kalnų slidinėjimo komitetas yra pateikęs projektą laisvalaikio aktyvinimo programos rėmimo ir finansavimo. Patvirtinus projektą ir skyrus 

finansavimą, būtų galima labai smarkiai prisidėti prie renginių „Snow Arenoje“ , nes projekte numatyta tiek dalyvių įrangos nuoma, tiek dalyvių 

maitinimas. Tokiu būdu taptume labai svarbūs „Snow Arena“ partneriai, kas leistų prašyti finansiškai geresnių sporto sąlygų mūsų sportininkams. 

Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, prašau LNSA narių patvirtinti komiteto veiklos ataskaitą. 

 

LNSA Kalnų slidinėjimo komiteto pirmininkas  


