
 

 

   

 

Lietuvos jaunių slidinėjimo čempionatas 
Ignalina, Lietuva 

 

Varžybų tikslas:  

Populiarinti slidinėjimo sportą Lietuvoje bei išsiaiškinti stipriausius jaunių grupių slidininkus. 

Laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodymų, varžybos vykdomos aukšto sportinio 

meistriškumo lygmenyje. 

Šie nuostatai bei paskelbti starto protokolai 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 vasario 18 – 19 

dienomis. 

 

Organizatoriai: 

Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija 

 

Rengėjai:  

Lietuvos žiemos sporto centras 

Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras 

 

Varžybų vyr.teisėjas: 

Kazimiera Strolienė 

 

Trasos direktorius: 

Bronius Cicėnas 

 

Dalyviai 

Dalyviai skirstomi į grupes: 

1) Jauniai A (gimę 2003-2004 m.); 

2) Jauniai B (gimę 2005-2006 m.); 

3) Jauniai C (gimę 2007 m. ir jaunesni). 

 

Varžybų programa: 

Ketvirtadienis, vasario 18 diena, 2021 metai. Distancija klasika. 

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

10:30 – 11:45 Starto numerių išdavimas 

11:00 Komandų vadovų susirinkimas 

12:00 Jaunių A merginų startas. 3 km. 

12:20 Jaunių B merginų startas. 2 km. 

12:35 Jaunių C merginų startas. 1 km. 

12:45 Jaunių A vaikinų startas. 5 km. 

13:05 Jaunių B vaikinų startas. 3 km. 

13:20 Jaunių C vaikinų startas. 2 km. 

14:00 Varžybų apdovanojimai. 



 

 

   

 

 

 

Registracija: 

Registracija internetu gali būti atlikta šiuo adresu: https://forms.gle/KUxfzK9KRmSNTzq19   arba 

elektroniniu paštu: daumantas.petrovas@lnsa.lt ne vėliau kaip iki 2021 m. vasario 16 dienos, 19 val.  

 

 

COVID-19 informacija:  

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

norint išsiaiškinti Lietuvos jaunių 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. 

 

Penktadienis, vasario 19 diena, 2021 metai. Distancija laisvu stiliumi 

10:30 – 11:45 Starto numerių išdavimas 

11:00 Komandų vadovų susirinkimas 

12:00 Jaunių A merginų startas. 3 km. 

12:20 Jaunių B merginų startas. 2 km. 

12:35 Jaunių C merginų startas. 1 km. 

12:45 Jaunių A vaikinų startas. 5 km. 

13:05 Jaunių B vaikinų startas. 3 km. 

13:20 Jaunių C vaikinų startas. 2 km. 

14:00 Varžybų apdovanojimai. 
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