
 

 

   

 

Lietuvos slidinėjimo čempionatas. 1 etapas 
Ignalina, Lietuva 

 

Varžybų tikslas:  

Populiarinti slidinėjimo sportą Lietuvoje, organizuojant tarptautines varžybas į Lietuvą pakviesti ir 

užsienio šalių atstovus. Laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodymų, varžybos vykdomos 

aukšto sportinio meistriškumo lygmenyje (dalyvauti gali ne jaunesni kaip 2005 m. gimimo 

sportininkai). 

Šie nuostatai yra kvietimas varžybų dalyviams vykti į varžybų vietą Lietuvos žiemos sporto centre 

Ignalinoje. 

 

Varžybų vieta ir data:  

Varžybos bus rengiamos Lietuvos žiemos sporto centre, Ignalinoje, 2021 metų sausio 23 – 24 

dienomis. 

 

Organizatoriai: 

Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija 

 

Rengėjai:  

Lietuvos žiemos sporto centras 

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras 

 

Varžybų vyr.teisėjas: 

FIS TD Otto Riisenberg (Estija) 

 

Organizacinis komitetas: 

Varžybų direktorius Jaunius Drūsys (Lietuva) 

Varžybų sekretorius Daumantas Jurgis Petrovas (Lietuva) 

Trasos direktorius Bronius Cicėnas (Lietuva) 

Atsakingas už laiko fiksavimą Lukasz Kuczmarski (Lenkija) 

 

Dalyviai 

Dalyviai skirstomi į grupes: 

1) Vyrai – M21 ir Moterys – W21 (gimę 2002 m.g. ir vyresni) 

2) Jauniai M17 ir W17 (gimę 2003-2005 m.) 

 

Visi dalyviai startuos Vienoje vyrų – M21 ir moterų – W21 grupėje (dalyviai, gimę ne anksčiau 2005 

metų). Rezultatų protokole dalyviai bus suskirstyti į vietas pagal savo amžiaus grupę. Visų šalių 

dalyviai gali startuoti šiose varžybose. Visi FIS dalyviai privalo turėti galiojantį sveikatos draudimą, 

bei galiojantį FIS kodą. 

 

Varžybų programa: 

Šeštadienis, sausio 23 diena, 2021 metai. 

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

10:30 – 11:45 Starto numerių išdavimas 

11:00 Komandų vadovų susirinkimas 



 

 

   

 

11:45 Varžybų atidarymo ceremonija (Lietuvos žiemos sporto centro stadionas) 

12:00 Moterų sprinto kvalifikacija, laisvas stilius  

12:30 Vyrų sprinto kvalifikacija, laisvas stilius 

13:30 Ketvirtfinaliai, Pusfinaliai, Finalas 

15:30 Varžybų apdovanojimai. 

 

Starto mokestis: 

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

Mokestis gali būti apmokėtas banko pavedimu (ne vėliau kaip 2021 m. sausio 22 dieną) arba 

grynaisiais varžybų registracijoje prieš starto numerių išdavimą. 

Informacija banko pavedimui: 

Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija 

Banko sąskaitos numeris (IBAN):  LT03 7300 0101 1824 3099 

Įmonės kodas: 301511755 

Bankas: AB Swedbank bankas 

 

Registracija: 

Registracija internetu gali būti atlikta šiuo adresu: https://forms.gle/SEJ18D1yWQaW1fdTA  arba 

elektroniniu paštu: daumantas.petrovas@lnsa.lt ne vėliau kaip iki 2021 m. sausio 21 dienos, 19 val. 

Nepamirškite registruojantis įvesti aktyvų FIS kodą. 

 

Apgyvendinimo informacija: 

Lietuvos žiemos sporto centras: www.booking.com/hotel/lt/lietuvos-ziemos-sporto-centras.lt.html 

Dėl tikslesnės informacijos apgyvendinimo klausimais kreipkitės į Bronių Cicėną. Telefono numeris: 

+370 686 35132. 

 

COVID-19 informacija:  

Dėl įvestų karantino sąlygų Lietuvoje, varžybos vykdomos aukšto sportinio meistriškumo lygmenyje, 

norint išsiaiškinti Lietuvos slidinėjimo čempionus. 

Visų varžybų metu (išskyrus, sportininkams prieš startą ir trasoje) privaloma dėvėti apsaugines veido 

kaukes. 

 

Dėl platesnės informacijos kreipkitės numeriu +370 601 83946 arba elektroniniu paštu:  

daumantas.petrovas@lnsa.lt  

 

Organizatoriai yra atsakingi už saugumą varžybų metu. Suaugusieji patys atsako už savo saugumą, 

treneriai atsako už savo vaikų saugumą. 

 

Sekmadienis, sausio 24 diena, 2021 metai. 

09:00 – 10:30 Oficiali treniruotė 

09:30 – 10:45 Starto numerių išdavimas  

10:30 Komandų vadovų susirinkimas (konferencijų salė) 

11:00 5 km moterų pavienis startas  laisvu stiliumi (FIS) 

11:30 10 km vyrų pavienis startas  laisvu stiliumi (FIS) 

12:30 Apdovanojimai 
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