PARENGTAS 2018 09 05 LNSA KALNŲ SLIDINĖJIMO KOMITETO SUSIRINKIMO PROTOKOLO IŠRAŠAS

Du tūkstančiai aštuonioliktų metų rugsėjo penktos dienos
Kalnų slidinėjimo komiteto susirinkimo protokolas.
Susirinkimas pradėtas 17:30

Susirinkime dalyvauja šeši iš septynių komiteto narių, kvorumas yra, sprendimus komitetas gali
priimti.
Protokolą vedą ir pasirašo Mindaugas Banelis

1. Dėl varžybų FIS ir LTU

Kalnų komiteto projektų vadovas Artūras Bikulč pristato numatomų varžybų planus ir reikiamos
įrangos sąmatą. Esminis klausimas dėl LNSA planuojamų vykdyti FIS varžybų Druskininkų Snow
Arenoje š.m. spalio 13-14 d.d., bei kitų varžybų kurios bus pravedamos Lietuvoje pavadinimų ir
formatų;
Komitetas balsuoja už atskiras varžybas šiame klausime yra keli balsavimai
Nuspręsta: Skubiai, suderinti su Druskininkų „Snow Arena“ vadovybe bendradarbiavimo sutartį su
LNSA ir susitarti dėl konkrečios sumos ar sąlygų už kurią /ar kuriomis „Snow Arena“ leidžia
LNSA pravesti visų lygių ir formatų varžybas slidinėjimo trasose. Klausimą vykdymas pavestas
Vytautui Lapieniui ir Arturui Bikulč.
Sprendimas priimtas vienbalsiai
Nuspręsta varžybų pravedimui, tiek FIS tiek kitų LT planuojamų varžybų, įsigyti reikiamą ir
sertifikuotą įrangą, šepetines lazdas su metaliniais šarnyrais, pigiausias pagal pateiktus tiekėjų
pasiūlymus, pateikiant komitetui apibendrintą pasiūlymų sąvadą, galutiniams patvirtinimui
elektroninio balsavimo būdu. Vykdytojas Artūras Bikulič.
Sprendimas priimtas vienbalsiai
Nuspręsta Lietuvoje vykdyti Lietuvos taurę, susidedančią iš kelių specialių Lietuvos Čempionatų
pagal varžybines disciplinas. Artūrui Bikulč pavedama sutikrinti KKSD reikalavimus varžybų
formatui finansavimo balams gauti.
Sprendimas priimtas vienbalsiai

2. Dėl LT bazinių taškų ir varžybų startinio mokesčio
Pasiūlyta įvesti naują tvarką, jog LT kodas varžyboms suteikiamas tik LTU piliečiams ir asmenims
turintiems nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje ir turintiems LT asmens kodą; Sportininkai turintys

LT kodą gauna nuolaidą varžybų startiniam mokesčiui, kurio dydis nurodomas kiekvienų varžybų
nuostatose, patvirtintuose LNSA kalnų komiteto susirinkime.
Sprendimas priimtas vienbalsiai

3. Klausimas dėl varžybų įrangos sandėliavimo
Pasiūlyta varžybų pravedimui reikiamą įrangą sandėliuoti sekančiai tvarka: Iki pirmųjų varžybų
atvirose slidinėjimo trasose, sandėliuojama Druskininkų „Snow Arenoje“, atsakingas Artūras
Bikulč; atvirų trasų sezono metu Vilniuje, dėl sandėliavimo vietos suradimo pavedama Artūrui
Bikulč kreiptis į LNSA; pasibaigus sezonui atvirose slidinėjimo trasose Druskininkų „Snow
Arena“, atsakingas Artūras Bikulč.
Sprendimas priimtas vienbalsiai
4. LTU rinktinės finansavimo klausimai.
Artur Bikulič pateikė preliminarų, nedetalizuotą Lietuvos rinktinės narių I. Januškevičiūtės, R.
Zavecko, V. Aleksandravičiaus ir kandidatų S. Bieliūnaitės, D. Juknevičiūtės 2018 – 2019 m.
sezono treniruočių stovyklų ir varžybų planų finansinių poreikių planą. Klanų slidinėjimo
komitetas, aptariamu klausimu laikosi pozicijos, jog LNSA valdybos sprendimu už „Elito“ sportą
yra atsakingas Vytautas Aleksandravičius. Todėl jo prašoma sutikslinti ir detalizuoti teikiamą
planą. Be to LNSA ir LNSA kalnu slidinėjimo pozicija yra ta, jog visi kalnų slidinėjimo
sportininkai, išskyrus Andrej Drukarov, finansuojami jei jie vykdo bendrą Vytauto
Aleksandravičiaus organizuojamą ir vykdomą rinktinės priemonę, o ne atskirai pinigus išskaidant
konkrečioms personalijoms.
Sprendimas priimtas vienbalsiai

5. LTOK pinigų paskirstymas
Iš LNSA gautos informacijos LTOK kalnų slidinėjimo sportui skyrė sekančias lėšas
konkrečioms priemonėms:
Pekinas
15.000
Lozana 2020 3.600
Sarajevo 2019 6.000
i.
Kalnų slidinėjimo komitetas nusprendė Pekino programos lėšas paskirstyti sekančiai:
a. Skirti 10 000,00 eurų (dešimt tūkstančių) Andrej Drukarov pasirengimui Pekino
Olimpinėms žaidynėms, atsižvelgiant į jo siekiamus rezultatus ir galimybę užimti vietas
tarptautinėse varžybose, kurios įeina į KKSD vertinimo kriterijus ir suteikia vertinimo balus
Didelio meistriškumo sporto finansavimui gauti; Buvo pristatyta, kad šiais metais iš KKSD kalnų
slidinėjimas Dideliam meistriškumui lėšų negavo, tačiau po Ievos ir Andrėjaus startų 2018 m. OŽ kalnų
slidinėjimas gaus vertinimo balus ir papildomai lėšų pagal KKSD kriterijus.

b. po 2500,00 (du tūkstančius penkis šimtus) skirti Ievos Januškevičiūtės ir Rokos Zavecko
pasirengimui Pekino OŽ, lėšas nukreipiant į Vytauto Aleksandravičiaus vykdomą Lietuvos
Rinktinės rengimosi priemonę. Lėšos neskiriamos ir nepervedamos asmeniškai
sportininkams, o naudojamos Vytauto Aleksandravičiau vykdomoje rinktinės pasirengimo
programoje, ir lėšos bus skiriamos tik sportininkui pasirašius atstovavimo rinktinei sutartį,

bei pateikus neginčijamus įrodymus dėl papildomų lėšų priemonės vykdymui gavimą
(asmeninės arba rėmėjų).
Už sprendimą balsavo 4 asmenys; prieš 1, susilaikė 1 , sprendimas priimtas balsų dauguma

ii.

Sarajevas 2019 lešų paskyrimo klausimas
Kalnų slidinėjimo komitetas nusprendė Sarajevo 2019 lėšas 6000,00 eurų skirti Smiltės
Bieliūnaitės ir Dorotėjos Juknevičiūtės pasirengimui Vytauto Aleksandravičiaus vykdomoje
rinktinės ir jos kandidatų pasirengimo programoje.

Sprendimas priimtas vienbalsiai

iii.

Programai Lozana 2020 skirtų 3600,00 eurų lėšų paskirstymas

Kalnų slidinėjimo komitetas nusprendė šias lėšas po lygiai paskirstyti tarp Jaunimo Olimpinių
žaidynių kandidatų Smiltės Bieliūnaitės, Dorotėjos Juknevičiūtės, Kristijono Merkio ir Jokūbo
Vakario Lapienio, skiriant po 900 eurų. Lėšas asmenys išleidžia savo nuožiūra, reikmėms
suderintoms su Vytautu Aleksandravičiumi ir Kalnų slidinėjimo komitetu.

Sprendimas priimtas vienbalsiai

6. Dėl Viliaus Aleksandravičiaus finansavimo
Atsižvelgiant į tai, jog Kalnų slidinėjimo komitetas šiai dienai nežino tikslios FIS dotacijos sumos,
bei nėra iki galo suderintos FIS ir LTU varžybų sąmatos, šios dienos susirinkime sprendžia tik dėl
sportininko Viliaus Aleksandravičiaus pasirengimo Kalnų slidinėjimo Pasaulio čempionato
klausimas. Kadangi sportininkas Vilius Aleksandravičius yra įtrauktas į Vytauto Aleksandravičiaus
pateiktą LTU rinktinės pasirengimo planą, todėl kalnų slidinėjimo komitetas papildomai iš FIS
dotacijos skiria 3000,00 Viliaus Aleksandravičiaus pasirengimui. Lėšos neskiriamos ir
nepervedamos asmeniškai sportininkui, o naudojamos Vytauto Aleksandravičiau vykdomoje
rinktinės pasirengimo programoje, ir lėšos bus skiriamos tik sportininkui pasirašius atstovavimo
rinktinei sutartį, bei pateikus neginčijamus įrodymus dėl papildomų lėšų priemonės vykdymui
gavimą (asmeninės arba rėmėjų).
Sprendimas priimtas vienabalsiai

Susirinkimas baigtas 20:00

Protokolą pasirašo Mindaugas Banelis

