LIETUVOS NACIONALINĖS SLIDINĖJIMO ASOCIACIJOS
LYGUMŲ SLIDINĖJIMO KOMITETO POSĖDIS
2020-11-07
Vaizdo konferencija
Pradžia 09:30
Posėdžio dalyviai: Kazimiera Strolienė, Algis Drūsys, Remigijus Arlauskas, Daumantas Jurgis
Petrovas.

Posėdžio klausimai/darbotvarkė:
1. 2020 m. vasaros varžybų sezono apžvalga (pasirengimas, pasiekti rezultatai,
suorganizuotos varžybos ir kt.);
2. 2020-2021 m. žiemos varžybų sezono kalendoriaus planas. Svarstymas ir tvirtinimas;
3. Pasiruošimas bei dalyvavimas tarptautinėse 2020-2021 m. žiemos sezono varžybose;
4. FIS varžybų Lietuvoje organizavimas;
5. Komiteto biudžetas.
Posėdis
1. Svarstyta. 2020 m. vasaros varžybų sezono apžvalga (pasirengimas, pasiekti rezultatai,
suorganizuotos varžybos ir kt.).
Algis Drūsys apžvelgė 2020 m. varžybų sezoną: dalyvavimas tarptautinėse varžybose ir
lietuvių pasirodymai jose, surengtos riedslidžių varžybos Lietuvoje.
Nutarta. Kitų metų vasaros sezonui numatyti platesnį varžybų Lietuvoje kalendorių bei
plėsti jų masiškumą.
2. Svarstyta. 2020-2021 m. žiemos varžybų sezono kalendoriaus planas.
Algis Drūsys pateikė 2020-2021 m. žiemos sezono varžybų kalendoriaus planą (1 priedas).
Nutarta. Pritarta pateiktam kalendoriaus planui. Taip pat, įtraukti vaikų grupę į Lietuvos
slidinėjimo čempionato programą.
3. Svarstyta. Pasiruošimas bei dalyvavimas tarptautinėse 2020-2021 m. žiemos sezono
varžybose.
Komiteto nariai svarstė galimybę deleguoti sportininkus į kuo daugiau Pasaulio taurės
etapų (asmeninės ir komandinės varžybos), siekiant rinkti taškus, lemiančius antros
komandos nario dalyvavimą 2022 m. žiemos Olimpinėse žaidynėse, taip pat buvo svarstyta
dėl Lietuvos rinktinės ir konkrečiai (kadangi buvo paklausimas) dėl Marijaus
Butrimavičiaus dalyvavimo Pasaulio čempionate.

Komiteto nariai svarstė atrankos kriterijus sudarant komandą, dalyvausiančią Pasaulio
jaunimo ir suaugusiųjų čempionatuose.
Nutarta.
1. Daumantui Jurgiui Petrovui ir komiteto pirmininkui pavesta pateikti šių metų
dalyvavimo Pasaulio taurės etapuose planą (komandos sudėtis, galimos išlaidos).
2. Lietuvos jaunimo slidinėjimo rinktinę, dalyvausiančią Pasaulio jaunimo slidinėjimo
čempionate, suformuoti atsižvelgiant į Lietuvoje vykdomų FIS bei nacionalinių
varžybų rezultatus. Taip pat, kaip pagalbiniu kriterijumi, vadovautis 2020 m. Lietuvos
riedslidžių taurės varžybų rezultatais.
3. Deleguoti Lietuvos rinktinę į Pasaulio slidinėjimo čempionatą Vokietijoje.
Atsižvelgiant į šiais metais susidariusią situaciją (Covid-19) rinktinę suformuoti
atsižvelgiant į sportininko dalyvavimą FIS bei nacionalinėse varžybose ir pasiektus
rezultatus. Taip pat, kaip pagalbiniu kriterijumi, vadovautis 2020 m. Lietuvos
riedslidžių taurės varžybų rezultatais.
4. Komiteto nariai vienbalsiai nutarė, kad Mariaus Butrimavičiaus kviesti į komandą
neplanuoja.
4. Svarstyta. FIS varžybų Lietuvoje organizavimas.
Nutarta. Stebint situaciją dėl Covid-19 viruso, organizuoti 2020-2021 m. sezono
kalendoriaus tarptautines varžybas Lietuvoje. Varžyboms Druskininkų Snow arenoje
pasirinkti organizavimo komandą iš užsienio (Latvija, Estija, Lenkija), norint įgauti
patirties.
5. Svarstyta. Komiteto biudžetas.
Nutarta. Įvertinus dalyvavimo tarptautinėse varžybose išlaidų planą, varžybų
organizavimo Lietuvoje planą, pagal poreikį įsigyti inventoriaus komplektus rinktinių
nariams.

1 priedas
2020-2021 m. sezono žiemos varžybų Lietuvoje kalendorius

Data

Varžybos

Vieta

Rungtis

2020.12.29

Lietuvos slidinėjimo taurė. FIS

Druskininkai

Sprintas F

2021.01.09-10

Lietuvos slidinėjimo taurė. FIS

Ignalina

Sprintas F
5/10 km F

2021.01.16

Olimpinės čempionės Vidos Vencienės taurė

Ignalina

5/10 km C

2021.01.23-24

Lietuvos slidinėjimo čempionatas. FIS

Ignalina

2021.02.18-19

Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų slidinėjimo
pirmenybės

Ignalina

2021.02.27

Slidinėjimo varžybos treneriui Vilmantui
Gineitui atminti

Ignalina

5/10 km F

2021.03.13-14

Lietuvos slidinėjimo čempionatas. FIS

Ignalina

Sprintas C
5/10 km C

2021.04.01

Lietuvos slidinėjimo taurė. FIS

Druskininkai

Sprintas F

LNSA pasilieka teisę keisti varžybų datą bei programą.

Sprintas F
5/10 km F
Distancija F
Distancija C

