
  

 

 
2018/2019 m. LIETUVOS SLIDINĖJIMO ČEMPIONATAS 

2019 m. sausio 5-6 dienos, Smeceres Sils sporto centras, Madona (Latvija) 
 

 

Varžybų tikslas:  

Populiarinti slidinėjimo sportą, organizuojant tarptautines varžybas, kviečiant dalyvauti ir užsienio 

šalių atstovus. 

 

Varžybų vieta ir data:  

Varžybos bus rengiamos Smeceres Sils sporto centre, Madona (Latvija), 2019 metų sausio 5-6 

dienomis. 

 

Varžybų organizatoriai ir vykdytojai: 

Smeceres Sils sporto centras (Latvija) 

Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija 

 

Varžybų žiuri: 

FIS Techninis delegatas Janis Puida (Latvija) 

Nacionalinis Techninis delegatas Juris Pipkalejs (Latvija) 

Varžybų direktorius Gunars Ikaunieks (Latvija) 

 

Organizacinis komitetas: 

Varžybų sekretorius: Daumantas Jurgis Petrovas (Lietuva) 

Laiko fiksavimas: Normunds Berzins (Latvija) 

 

Dalyviai:  

Visi  FIS grupių dalyviai startuos vienoje vyrų - M21 ir moterų – W21 grupėje (dalyviai, gimę ne 

anksčiau 2003 metų). Visų šalių dalyviai gali startuoti šiose varžybose. Visi FIS dalyviai privalo turėti 

galiojantį sveikatos draudimą bei galiojantį FIS kodą. 

Apdovanojant, dalyviai bus suskirstyti į atskiras amžiaus grupes: 

1)  FIS grupės: 

Vyrai - M21 ir Moterys - W21 (gimę1998 metais ir vyresni); 

Jaunimas vyrai – M19 ir Jaunimas moterys – W19 (gimę 1999-2000 metais); 

Jauniai vaikinai – M17 ir Jaunės merginos – W17 (gimę 2001-2003 metais); 

2)  Ne FIS grupės: 

Jaunučiai – M15 ir Jaunutės – W15 (gimę 2004-2005 metais); 

Berniukai – M13 ir Mergaitės W13 (gimę 2006-2007 metais); 

Vaikai – M11 ir Vaikai W11 (gimę 2008 metais ir jaunesni). 

 

Jei amžiaus grupėje susirenka mažiau nei 3 dalyviai, grupės rezultatai sujungiami su vyresnio 

amžiaus dalyvių grupe. Varžybose gali dalyvauti visų šalių piliečiai. Visi FIS sportininkai privalo 

turėti galiojantį sveikatos draudimą. 



  

 

Sprinto varžybose, ne FIS grupių dalyviai startuoja vieną kartą ir apdovanojami pagal šio 

važiavimo rezultatus. 

 

 

Varžybų programa: 

Šeštadienis, sausio 5 d. 

10:00 – 11:30 Trasų apžiūra, oficiali treniruotė. 

10:30 – 11:45 Starto numerių išdavimas (Varžybų sekretotiatas) 

11:00 Komandų vadovų pasitarimas (konferencijų salė) 

11:45 Oficiali atidarymo ceremonija 

12:00 M15, W15, M13, W13, M11, W11 grupių pavienis startas (ne FIS grupės) 

12:30 Moterų sprinto F kvalifikacija (FIS grupės) 

13:00 Vyrų sprinto F kvalifikacija (FIS grupės) 

14:15 Ketvirtfinaliai, Pusfinaliai, Finalai (FIS grupės) 

15:15 Oficiali apdovanojimų ceremonija 

 

Sekmadienis, sausio 6 d. 

10:00 – 11:30 Oficiali treniruotė 

10:30 – 11:45 Starto numerių išdavimas 

11:00 Komandų vadovų pasitarimas (konferencijų salėje) 

12:00 5 km. klasikiniu stiliumi moterų pavienis startas (FIS grupės) 

12:45 10 km. klasikiniu stiliumi vyrų pavienis startas (FIS grupė) 

13:45 M15, W15, M13, W13, M11, W11 (5 km., 3 km., 2 km.) C grupių pavienis startas (ne FIS 

grupės) 

14:00 Oficiali apdovanojimų ceremonija 

 

Nugalėtojų nustatymas: 

Varžybos vykdomos vadovaujantis Tarptautinėmis slidinėjimo taisyklėmis. Sportininkai startuoja 

eilės tvarka, atsižvelgiant į sportininko turimus FIS taškus. Sportininkai, kurie FIS taškų nėra 

iškovoję, startuoja atsitiktine tvarka. FIS grupių sportininkai startuoja bendroje vyrų ir moterų 

grupėje. Sportininkai iškovoja vietą asmeninėje amžiaus grupėje. 

 

Starto mokestis: 

Starto mokestis – 10 EUR vienas startas. Lietuvos piliečiams starto mokestis netaikomas. 

Mokestis gali būti apmokėtas banko pavedimu (ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 4 dienos) arba 

grynaisiais varžybų sekretoriate prieš starto numerių išdavimą. 

Informacija banko pavedimui: 

Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija 

Banko sąskaitos numeris (IBAN):  LT34 7300 0101 0718 6772 

Įmonės kodas: 301511755 

Bankas: AB Swedbank bankas 

 

 



  

 

 

 

 

 

Dalyvių registracija: 

Registruotis galima čia : https://goo.gl/forms/qLpVM1IqeluL1Erj1 arba el. paštu 

daumantas.petrovas@lnsa.lt ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 3 d. 12:00 val. Tik sportininkai su 

aktyviu FIS kodu gali startuoti FIS grupių varžybose. 

Pavėluotoms registracijoms taikomas 10 Eur mokestis. 

Užsiregistravusių dalyvių sąrašas: https://goo.gl/XLZLkJ  

 

 

Apgyvendinimo galimybės: 

Svečių namai „Apinu kalte“ el.paštas: apinukalte@apollo.lv, telefonas 29455829 

Viešbutis „Madona“: https://goo.gl/nskfgd  

Viešbutis “Rudzons“: https://goo.gl/kxzxhn 

 

 

Treneriai yra atsakingi už savo auklėtinių saugumą varžybų metu. Suaugusieji patys atsako už savo 

saugumą. 

 

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis telefonu +370 601 83946 arba el.paštu: 

daumantas.petrovas@lnsa.lt 
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