
 

LNSA  Kalnų slidinėjimo komiteto 2019 m. veiklos ataskaita (2019/2020 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.  

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

 

Esame nusistatę, jog 2018-2022 metais sieksime 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.  

 

2019/2020 metų sezone kartu su Latvijos kolegomis pradėjome naują projektą „Baltic ski team“. Šiame projekte 2019/2020 metais nuolatos 

dalyvavo  4 jaunieji LNSA kalnų slidininkai, kurie vykdo Olimpinės pamainos rengimo planą. Taip pat buvo numatyta, jog šiame projekte 

dalyvaus ir Vilius Aleksandravičius, tačiau jis sezono pradžioje gavo traumą, dėl ko šiuo metu dar vis yra reabilitacijoje ir tikimės jo sugrįžimo 

2020/2021 sezone.  

 

Pasaulio Jaunių čempionate Narvik 2020  turėjome vilčių pasiekti užsibrėžtą TOP24 pozicija, nes tai buvo paskutiniai Andrej Drukarov metai, 

kai jis dalyvauja „Junior“ varžybose. Deja starto išvakarėse, t.y. vėlai naktį dėl COVID-19 pandemijos čempionatas buvo nutrauktas. Galiu 

drąsiai teigti, kad A.Drukarov buvo pajėgus įvykdyti LNSA nustatytą tikslą ir tai įrodo kokybinis A.Drukarov šuolis FIS reitinguose GS rungtyje. 

Palyginimui WJC2019 GS rungtyje jis startavo iš 7 dešimtuko pozicijos, kaip WJC2020 GS rungtyje jo starto numeris buvo 23. 

Praėjusiame sezone, pakeitėme A.Drukarov inventorių ir pastarasis tapo labai greitas ir stabilus varžybose. 2019/2020  sezone tarptautinėse 

varžybose, A.Drukarov daugiau kaip dešimt kartų lipo ant garbės pakilos užimdamas antrą ir trečias vietas varžybose. Jis taip pat gerino savo 

FIS taškus.  Bendrame GS FIS Base List 2021 reitinge GS rungtyje jis yra 179 vietoje. Pagal BL 2021 FIS taškus SL rungtyje turi 49,49 FIS 

taškus (pagal 2019 metų skaičiavimą SL rungtyje 49,49 taškai ( tai yra apie 35 FIS taškai), GS 30,58 taškai, (pagal senus 15 FIS taškų) ,  

„Baltic ski team“ dalyviai ženkliai patobulėjo per praėjusį sezoną,  
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Sausio 15-22 dienomis vykusioje Jaunimo Žiemos olimpiadoje Smiltė Bieliūnaitė GS rungtyje finišavo 32, o Vakaris Jokūbas Lapienis SL buvo 

34 ir GS rungtyje 50.  Dalyvių rezultatus vertiname gerai, pasirengimas šioms varžyboms buvo prioritetas kaip ir pasirengimas Pasaulio jaunimo 

čempionatui Narvik2020 

 

Kita veiklos programos kryptis yra Trenerių tobulinimo kryptis 

Kaip ir praėjusiais metais, į LNSA gretas pritraukėme dar vieną kalnų slidinėjimo trenerį. T.y. Ieva Januškevičiūtę. LNSA Olimpietę, kuri treniruoja 

klubą Snow Bees ir 2019 metais ruošė V. J. Lapienį Žiemos Jaunimo Olimpiadai. Jokūbas atrankoje į Jaunimo Olimpiadą puikiai startavo 

tarptautinėse varžybose Švedijoje ir pagal asmeninius „olimpinius“ taškus iškovojo kelialapį į Lozaną.  

Visi LNSA kalnų slidinėjimo treneriai dalyvavo Lietuvos Čempionate, kur LNSA organizavo treniruočių stovyklą. Šioje stovykloje treneriai 

dalinosi savo patirtimi su visais Lietuvos čempionato dalyviais, bei turėjo galimybė pasisemti žinių iš A.Drukarov trenerio, kuris dirbo su 

sportininkais gretimoje trasoje. Ieva Januškevičiūtė dalyvavo bendrose treniruotėse su Corado Castaldi ir gautomis žiniomis dalinosi su visais 

LNSA treneriais.  

Trenerių tobulinimo programoje buvo numatyta trenerių tobulinimosi kursai  TIGNES, kurie neįvyko dėl COVID19 

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

Trečia programos kryptis „Teisėjai ir jų rengimo kryptis“ 

 

LNSA siekdama suburti komandą galinčią savarankiškai organizuoti ir pravesti FIS lygio varžybas 2019/2020 sezono metu net 7 kartus (LT 

cup Snow Arena, Baltic cup Snow Arena, Santa Caterina) 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.  A. Bikulč teisėjavo FIS varžybose Santa Caterinoje, dalyvavao TD praktiniuose mokymuose Pyha kurorte, kur vyko „Baltic Cup“ etapas, 

buvo numatyta praktika greituminėse varžybose Yllas, kuris dėl COVID-19 neįvyko. 

 Taigi Kalnų slidinėjimo komitetas tinkamai vykdo programą ir šioje srityje  
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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.  

 FIS pinigai kurie susideda iš  (i) Varžybų organizavimas ; (ii) Dalyvavimas Pasaulio čempionatuose (iii) Veiklą  (iv) valdyba gali priskirti 

dalį lėšų iš paramos ir bazinės dotacijos.  

  (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. FIS sportininkų rėmimas yra neišvengiamas ir būtinas, tačiau 

komiteto pagrindinės pajamos yra generuojamos kalnų slidinėjimo komiteto vykdydamos veiklos dėka.   

Šiais metais organizuotose įvairiuose čempionatuose bendrai dalyvavo 1892 dalyviai (pernai 1158 dalyviai).  Taigi nemažiname varžybų skaičiaus 

ir dalyvių skaičius išlieka stabiliai augantis, todėl šiais metais turėtų AS komitetą pasiekti didesnė dotacija iš Švietimo ir sporto ministerijos . Taip 

pat buvo suorganizuotos 22 FIS rango varžybų, kas davė papildomų taškų FIS dotacijų algoritme ir už šias pravestas varžybas gausime net 

dvigubai daugiau lėšų nei 2019 m .  

 

Bendras LNSA AS biudžetas varžyboms šiais metais (skirtumas tarp išleistų lėšų ir surinktų startinių mokesčių)  yra   – 17385,00 Eurai. Visų pirma 

šiais metais buvo organizuotos ir pravestos 22 FIS varžybos, todėl buvo papildomų išlaidų susijusių su apdovanojimais ir atstovavimu varžybose. 

Taip pat buvo planuota surinkti apie 10 000 eurų startinių mokesčių FIS varžybose Santa Caterinoje (po 125 dalyvių moterų ir vyrų SL ir GS 

startuose) , tačiau dėl  prasidėjusios COVID-19 epidemijos Šiaurės Italijoje, dalyvių skaičius buvo tris kartus mažesnis nei pernai metais. Taip pat 

LNSA AS komitetas atsižvelgdamas į trenerių prisidėjimą rengiant visas varžybas Lietuvoje nusprendė pilnai dengti vieno trenerio iš kalnų 

slidinėjimo klubo vykimo kaštus į Lietuvos Čempionatą.  Tačiau Atsižvelgiant į FIS varžybų gausą ir planuojama gauti dvigubai didesnė FIS 

dotaciją už pravestas tarptautines varžybas, bei padidėjusia dotacija iš Švietimo ir sporto ministerijos AS nors ir „nedarinko“ startinių mokesčių, 

tačiau telpa į biudžeto sumas gaunamą už organizuojamas varžybas Lietuvoje ir tarptautines varžybas.  
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Taip pat puikiai išskirstėme gaunamas LTOK  lėšas pasirengimui Olimpinėms varžyboms, rengėme jaunuosius sportininkus, kas atsispindi jų 

rezultatuose svarbiausiuose sezono startuose.  

 

Lentelėje pateikta varžybų santrauka su dalyvių skaičiais ir biudžetais. 

 

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.) 
2019.10.12 

Snow Arena, 

Druskininkai 

2* FIS SL ir 

SSL 

FIS, U8-

U16,  Masters 

174+49

FIS 
7965 6711 1254 

2 

Lietuvos kalnų slidinėjimo SL (Slalomo) 

čempionatas. (1 ET.) 
2019.10.13 

Snow Arena, 

Druskininkai 
SL 

FIS, U8-

U16,  Masters 

170+51 

FIS 

3 

Lietuvos kalnų slidinėjimo AC (Alpių 

dvikovės) čempionatas (2 ET.) 
2019.12.08 

Snow Arena, 

Druskininkai 
AC 

U8-U16, Elite, 

Masters. 64 1085 
1291 -206 

4 
LTU FIS SL varžybos 2020.01.21 

Monte Cavallo 

ITA 
2* FIS SL FIS 

102 FIS  1107 -1107 

5 
LTU NC, NJC, SL ir GS  

2020.01.25-28  Seefeld, AUT 

2* FIS SL ir 

1 GS 
FIS 

492 FIS  

6 

LT taurė 5 Vaikai ir Masters SL ir SSL 

PERKELTA 
2020.01.26 

Snow Arena, 

Druskininkai 
SL IR SSL 

U8-U16, Elite, 

Masters. 172 2900 
2389 511 

7 

LTU FIS SL varžybos 
2020.02.6-7  Seefeld, AUT 

2* SL FIS 

284  

 
Kartu su 

kitais LTU 
FIS 

8 

LT taurė 6 Vaikai ir Masters,  LT naktinis SL 

čempionatas PERKELTA 

 2020.02.09 
Snow Arena, 

Druskininkai 
SL 

U8-U16, Elite, 

Masters. 99 1655 
1837 -182 

9 

LT taurė 7 Vaikai ir Masters čempionatai, LT 

FIS varžybos (NJC GS) 
2020.02.18-21 

Santa Caterina 

Italija 2SL ir 2GS 
FIS, U8-U16, 

Elite,  Masters 
62+  

173 FIS 4055 

21720 -17665 

      1892 17660 35055 -17385 
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2018/2019 sezone įvesti sportininkų reitingai leido tinkamai reitinguoti mūsų jaunuosius kalnų slidininkus, dėl ko padidėjo dalyvių pastovumas 

varžybose Lietuvoje. Pastebėta, kad pirmas tris vietas užimantys dalyviai amžiaus grupėse, nepraleido nei vieno varžybų etapo ir ugdo sveiką 

konkurenciją tarp vaikų ir jaunučių. 

Visos varžybos šiais metais turėjo Online transliaciją, kas sezono pabaigoje davė teigiamą rezultatą. WIESSMANN prekinio ženklo atstovai 700 

eurų parama parėmė paskutinį Lietuvos taurės etapą, kuris dėl pandemijos buvo atšauktas. Bei esame preliminariai susitarę dėl 2020/2021 metų 

generalinio Lietuvos taurės rėmėjo statuso bendroje sumoje 10 000 eurų. Sutartis dėl paramos turėtų būti sudaryta iki 2020 09 15 d.  Tikimės jog 

Covid-19 Pasaulis įveiks ir ekonomika bus tokiame lygyje, kad rėmėjas pasirašys paramos sutartį.  

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

 

Penktoji programos dalis „Sporto centrai ir infrastruktūra“ 

Palaikome gerus santykius su „Snow Arena“ kuri šiuo metu renovuojasi ir birželio mėnesį planuoja vėl atverti duris kalnų slidininkams.  Dėl sniego 

dangos nebuvimo su kitais Lietuvos sporto centrais nebuvo bendradarbiauta. 

AS veda derybas su „Kronplatz racing centre“ vadovu dėl programos vaikams U12-16 sudarymo ir galimybės šios programos įtraukimą į mūsų 

klubų programas. Programą turėtų sudaryti  vaikų įgūdžių tobulinimas kalnuose ir metodinė pagalba treneriams dirbantiems su vaikais.  

 

LNSA Kalnų slidinėjimo komiteto pirmininkas 


