LNSA snieglenčių sporto ir slidinėjimo laisvuoju stiliumi komiteto posėdžio
PROTOKOLAS nr.03
20180611
Vikingų gatvė 1, Vilnius
17 val.30 min.-20 val.00 min.
Posėdžio pirmininkas Remigijus Arlauskas LNSA prezidentas, snieglenčių sporto ir slidinėjimo
laisvuoju stiliumi komiteto pirmininkas,
Posėdžio sekretorius Laurynas Arlauskas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. 2018-2022 programa
2. 2018-2019 detali programa
3.Trenerių taryba.
4.Kiti klausimai

Susirinkimo dalyviai:
1.Remigijus Arlauskas, LNSA prezidentas, snieglenčių sporto ir slidinėjimo laisvuoju stiliumi
komiteto pirmininkas,
2.Mantas Paulauskas, komiteto narys,
3.Artūras Morauskas, Snieglenčių kroso rinktinės treneris (dalyvavo per “messenger”),
4.Laurynas Arlauskas, komiteto narys,
5.Antanas Gaidamavičius, komiteto narys,
6.Tadas Malinauskas, komiteto narys (dalyvavo per “messenger”),
7. Mantas Točelis, komiteto narys, nedalyvavo (išvykęs į Islandiją).

1. SVARSTYTA:
Aptarti 2018-2022 programą
Remigijus Arlauskas pristatė 2018-2022 metų programos projektą, svarbiausių varžybų
finansavimą iš LTOK.
1.

Iškelti tikslai masiškumo didinimui: 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; Mažiausiems parkuose įkurti
“funtrack” (SBX trasų atitikmuo) kaip įžangai ir užkabinimui prie tokio sporto;
Organizuoti “Bankslalom” varžybas.

2.

FIS ir WSF varžybų organizavimas: LNSA finansavimas iš FIS priklauso net 43%
todėl nutarta organizuoti minimum vienas varžybas FIS kalendoriuje(2018-2019), kitą
sezoną 3(2019-2020), 7 (2020-2021), 10(2021-2022). WSF skatina organizuoti
“Bankslalom” varžybas, kurios didina naujų sportininkų įsitraukimą ir snieglenčių
sporto žinomumą, suorganizuoti bent vieną startą per sezoną.

3.

Išanalizuota galimybė FIS varžybas rengti ne Lietuvoje su partneriais Alpių kalnuose
(pvz. Livigno, Italija), prisijungiant prie kito renginio iš FIS gaunamas finansavimas,
tam tikra suma sumokama partneriams už varžybų surengimą.

4.

Remigijus Arlauskas pristatė svarbiausių 2018-2022 metų startus, finansavimą:
Sarajevo 2019 (EYOF), Lozana 2020 (YOG) ir Pekinas 2022 (Winter Olympic
Games). Iškeltas tikslas 2018-2022 Top 30 rezultatai jaunių, jaunimo, suaugsiųjų
aukščiausio rango čempionatuose, tai atveria kelią į didesnį aukšto meistriškumo
sportininkų rengimą ir iškovotas kvotas Žiemos olimpinėse žaidynėse Pekine (2022).

5.

Trenerių etatai: iškeltas tikslas per 2018-2022 metus gauti po etatą Vilniaus ir
Druskininkų miestuose, atitinkamai bendradarbiaujant su savivaldybėmis, slidinėjimo
akademija ir Snow Arena.

2. SVARSTYTA:

2018-2019 detali programa
1. Nutarta: gauti iš Motiejaus Morausko (kaip vieno perspektyviausių atletų) trenerio Artūro
Morausko detalų pasiruošimo planą su biudžetu.
2. Suorganizuoti vienas FIS varžybas Snow Arena (Druskininkai), SBX/SX arba SPS/FSS
rungtyse. SBX/SX rungčiai yra reikalingi starto vartai, Remigijus Arlauskas pateikė gautus
pasiūlymus, nutarta ieškoti finansavimo.
3. Nutarta: išnaudoti VŠĮ “Sveikas miestas” nupirktą oro pagalvę, LŽSC turimą oro pagalvę,
meistriškumo didinimui, ieškant partnerių kalnų slidinėjimo centruose. Apsvarstyta galimybė
išnaudoti oro pagalves vasaros metu naudojant “dry slope” technologiją įčiuožimui į
tramplyną.

3. SVARSTYTA:
Trenerių taryba
1. Į trenerių tarybą siūlyta: Artūras Morauskas, Mantas Paulauskas, Remigijus Arlauskas.
2. Vienbalsiai siūlymui pritarta, trenerių taryba sudaryta.

4. SVARSTYTA:

Kiti klausimai
1. Big air renginys: aptartos galimybės suorganizuoti didelį Big Air renginį (Vilniaus Katedros
aikštėje, Kalnų parke ar pan.), kviečiant stiprius sportininkus iš pasaulio, pritraukiant daug
remėjų. Reikia išsiaiškinti galimus kaštus pastatyti laikinam tramplynui, pasidomėti kitų
organizuojančių šalių know-how.
2. LNSA generalinis remėjas: žinoma, jog į Lietuvos rinką ateina Decathlon, labai smarkiai
skatinantys masinį sportą, Mantas Paulauskas jau yra kontaktavęs, tad nutarta tęsti kontaktą ir
ieškoti galimybės būti remiamiems Decathlon, rengiant renginius keliančius sporto masiškum

ir žinomumą, nesusiejant šių dalykų su aukšto sportinio meistriškumo komandomis, dėl
indivdualių poreikių aprangoms, įrangai ir pan. Kita opcija Sportland.
3. Nutarta į Snow Arena pakviesti sniego kokybės ekspertą olandą, FIS stovyklų trenerį
ekspertą Martijn O. Suteikti žinių apie sniego kokybės reikalavimus ir priežiūrą Snow
Arenos personalui, kad vėliau ten galėtų vykti FIS kalendoriaus varžybos.
4. Kriterijai patekti į Lietuvos rinktines. Nutarta patvirtinti paruoštus kriterijus patekimui į
Snieglenčių ir Slidinėjimo laisvuoju stiliumi komandas.Kriterijus paskelbti LNSA tinklapyje.

Laurynas Arlauskas
Projektų vadovas
Lietuvos Nacionalinė Slidinėjimo Asosiacija

