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2019 METŲ LIETUVOS JAUNIŲ (GIM. 2001-2002 M.),  JAUNUČIŲ (GIM. 2003-

2004 M.) IR VAIKŲ (GIM. 2005 M. IR JAUNESNIŲ) SLIDINĖJIMO 

ČEMPIONATO  NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2019 metų Lietuvos jaunių (gim. 2001–2002 m.), jaunučių (gim. 2003–2004 m.) ir vaikų 

(gim. 2005 m. ir jaunesnių) slidinėjimo čempionato (toliau – čempionatas) nuostatai (toliau – nuostatai) 

reglamentuoja čempionato tikslus, rengėjus, organizavimo, finansavimo, dalyvių apdovanojimo juose 

tvarką. 

2. Organizatoriai ir vykdytojai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – 

Centras), Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija (toliau – LNSA), Ignalinos kultūros ir sporto 

centras ir Lietuvos žiemos sporto centras. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

3. Čempionato tikslas – skatinti jaunius, jaunučius ir vaikus sistemingai sportuoti, ugdyti 

garbingos kovos ir kilnaus elgesio principus. 

4. Uždaviniai:  

4.1. populiarinti slidinėjimo sportą jaunių, jaunučių ir vaikų tarpe; 

4.2. kelti sportinį meistriškumą; 

4.3. išaiškinti pajėgiausius sportininkus atskirose amžiaus grupėse. 

 

III. ORGANIZAVIMO, VYKDYMO, 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMO, APDOVANOJIMO TVARKA 

5. 2019 metų Lietuvos jaunių (gim. 2001–2002 m.), jaunučių (gim. 2003–2004 m.) ir vaikų 

(gim. 2005 m. ir jaunesnių) slidinėjimo čempionate: 

5.1. dalyvauja sporto, bendrojo ugdymo mokyklų, centrų, klubų komandos; 

5.2. atskirose amžiaus grupėse merginų ir vaikinų skaičius neribojamas. 

5.3. čempionato dalyviai skirstomi į amžiaus grupes: 

5.3.1.  jaunių grupė (g. 2001–2002 m.); 

5.3.2.  jaunučių grupė (g. 2003–2004 m.); 

5.3.3.  vaikų grupė (g. 2005 m. ir jaunesni). 

6. Lietuvos jaunių (gim. 2001–2002m.), jaunučių (gim. 2003–2004 m.) ir vaikų (gim. 2005 

m. ir jaunesnių) slidinėjimo čempionatas:  

6.1. 2019 m. vasario 23 d. (šeštadienis). Atvykimas į Lietuvos žiemos sporto centrą, adresu 

Sporto g. 3, Ignalina iki 09.30 val., čempionato pradžia 10.30 val. 

6.2. Dalyviai lenktyniauja klasikiniu stiliumi. 

6.3. gimę 2001–2002 m. vaikinai 7,5 km  

                                                                           merginos  5 km 

6.4. gimę 2003–2004 m. vaikinai 5 km 

                                                                           merginos 3 km 

6.5. gimę 2005 m. ir jaunesni vaikinai 3 km 

                                                                           merginos 2 km 

 



 

 

 

 

6.6. 2019 m. vasario 24 d. (sekmadienis). Varžybų pradžia 11.00 val. 

6.7. Dalyviai lenktyniauja laisvuoju stiliumi. 

6.8. gimę 2001–2002 m. vaikinai    10 km 

                                                                           merginos    7,5 km 

6.9. gimę 2003–2004 m. vaikinai          7,5 km 

 merginos    5 km 

6.10. gimę 2005 m. ir jaunesni vaikinai    3 km 

 merginos      3 km 

 

6.11. Atskirų amžiaus grupių rungčių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Centro diplomais 

ir medaliais. 

 

IV. FINANSAVIMO SĄLYGOS 

7. Komandos išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija. 

8. Čempionato organizatoriai pagal pateiktus dokumentus apmoka apdovanojimo išlaidas, trasų 

nuomą, pagrindinių teisėjų maistpinigių išlaidas. 

  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9. Čempionatas vykdomas vadovaujantis tarptautinėmis slidinėjimo taisyklėmis.  

10. Čempionato dalyviai pateikia paraiškas: 

10.1. išankstinės paraiškos pateikiamos - Gretai Stankevičiūtei el. paštu 

greta.sta1203@gmail.com. Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą; 

10.2. paraiškos atsiunčiamos ne vėliau kaip 3 dienos prieš startą (2019 m. vasario 20 d.); 

10.3. vardinės paraiškos su gydytojo vizomis pateikiamos sekretoriatui atvykus į čempionatą. 

11. Komandų vadovai atsako: 

11.1. už dokumentų pateikimą;  

11.2. už dalyvių saugumą kelionės ir čempionato metu; 

11.3. už tinkamą sportininkų elgesį čempionato ir laisvalaikio metu. 

12. Organizatoriai pasilieka galimybę keisti čempionato vykdymo vietą, datą, laiką. 

_________________________________ 
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