
 

 

LNSA LYGUMŲ SLIDINĖJIMO 

KOMITETO ATASKAITA 

2020-2021 m.  
2021.05.24 

Komiteto struktūra:    

Per ataskaitinį laikotarpį slidinėjimo komiteto sudėtis nekito, komitetą sudarė penki 

slidinėjimo bendruomenės nariai:  R. Arlauskas, D.J. Petrovas, P. Andrašiūnas, K. Strolienė ir A. 

Drūsys. 2020-2021 m. sezoną komitetas surengė vieną nuotolinį posėdį, kiti klausimai buvo 

sprendžiami bendraujant su komiteto nariais elektroninio pašto pagalba bei kitais nuotolinio 

bendravimo būdais. Posėdžių metu buvo svarstomi aktualūs to laikotarpio klausimai: patvirtinti 

Lietuvos nacionalinių suaugusių, jaunimo, jaunių rinktinių kandidatai, paskirtas kandidatų 

finansavimas iš LNSA  Lygumų slidinėjimo komiteto biudžeto. Komiteto nariai suformavo 

bendrą strategiją siekiant iškovoti 1-2 moterų ir 2-3 vyrų vietas Pekino žiemos olimpinių 

žaidynių rinktinėje. Pagrindinis dėmesys skirtas Nacijų įskaitos rezultatams ir iškelti tikslai - 

moterų komandai patekti į Top30, vyrų į Top20. Siekiant užsibrėžto tikslo, buvo nuspręsta 

dalyvauti kiek įmanoma didesniame skaičiuje Pasaulio taurės etapų, Pasaulio čempionate ir 

Pasaulio jaunimo čempionate. Pirmą kartą istorijoje Lietuvos vyrų ir moterų komandos dalyvavo 

Pasaulio slidinėjimo čempionato estafečių rungtyje.  

 

Tarptautinė veikla: 

Dalyvauta tarptautiniuose seminaruose: 

1. Nuotolinių būdu dalyvauta Šiaurės šalių slidinėjimo konferencijoje. 

2. Buvo žengtas dar vienas žingsnis siekiant turėti FIS techninį delegatą, kandidatas atliko 

praktines užduotis, tad dabar liko išlaikyti techninio delegato egzaminą. 

3. Dėl karantino Lietuvos sportininkai ir treneriai FIS mokomosiose treniruočių stovyklose 

nedalyvavo, išskyrus FIS Free Training Days Norvegijoje (Tautvydas Strolia, Martyna 

Biliūnaitė, Paulius Januškevičius). 

 

     Varžybinė veikla,  pasirengimo priemonės. 

Siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos rinktinių narių pasirengimą svarbiausiems sezono 

startams, 2020 m, komitetas suorganizavo 27 mokomąsias treniruočių stovyklas. T.Strolia ir 

M.Vaičiulis dalyvavo penkiuose Pasaulio taurės etapuose,  devyni  sportininkai dalyvavo Pasaulio 

jaunimo čempionate Suomijoje ir Pasaulio čempionate Vokietijoje. Kiti rinktinės nariai dalyvavo 

trijose  FIS kategorijos varžybose. Ignalinoje ir pirmą kartą Druskininkų sniego arenoje buvo 

surengti du FIS kategorijos  Lietuvos čempionato etapai, ir Lietuvos jaunių, jaunučių čempionatas. 

Geriausius FIS  taškus sezono metu pasiekė: 

1. Modestas Vaičiulis.  

- sprintas, pasaulio taurės etapas  Drezdenas – 58 taškai. 

- distancija, Lietuvos čempionatas Ignalina - 110 taškų. 

2. Tautvydas Strolia. 

- sprintas, Lietuvos čempionatas Ignalina- 126 taškai. 

- distancija, Latvijos čempionatas, Otepė - 99 taškai. 



 

 

3. Edvinas Šimonutis. 

- sprintas, Lietuvos čempionatas Druskininkai - 111 taškų. 

- distancija, Lietuvos čempionatas Ignalina -  167  taškai. 

4. Paulius Januškevičius. 

- sprintas, Lietuvos čempionatas Druskininkai - 140 taškų. 

- distancija, Lietuvos čempionatas Ignalina - 195 taškai. 

5. Eglė Savickaitė. 

- sprintas, Latvijos čempionatas Druskininkai - 211 taškų. 

- distancija, Lietuvos čempionatas Ignalina - 164 taškai. 

Geriausios iškovotos vietos: 

- Pasaulio taurės etapas, Drezdenas- M.Vaičiulis (sprintas 28 vieta) 

- Pasaulio čempionatas estafėtė 4x 10 km (M.Vaičiulis, T.Strolia, E.Šimonutis, 

P.Januškevičius) 17 vieta. 

- Pasaulio čempionatas estafėtė 4x5 km (E.Savickaitė, G.Bučytė, E. Bučytė, I.Dainytė) 

15 vieta. 

- Pasaulio jaunimo čemionatas E.Šimonutis sprintas 51 vieta. 

- Pasaulio jaunimo čempionatas stafėtė 4x5 km (E.Šimonutis, N. Dikas, K.Misiūnas, 

E.Tretjakovas) 17 vieta. 

- Pasaulio jaunimo čempionatas stafėtė 4x3 km (E.Savickaitė, G.Bučytė, E. Bučytė, 

I.Dainytė) 15 vieta. 

- FIS nacijų ragas vyrų komanda- 24 vieta, moterų- 28 vieta. 

 

Kiti Lietuvos slidinėjimo rinktinės nariai: N.Dikas, K.Misiūnas, E.Tretjakov, E.Dainytė, 

G. Bučytė ir E.Bučytė atstovavo Lietuvai tarptautinėse varžybose ir gerino savo asmeninius 

pasiekimus. Pasibaigus sezonui, negalutiniais duomenimis , paaiškėjo, kad Lietuva turi dvi vyrų ir 

vieną moterų kvotą dalyvavimui Žiemos Olimpinėse žaidynėse Pekine. 

 

Vasaros pasirengimo laikotarpyje buvo surengi 4 Lietuvos riedslidžių taurės etapai, Lietuvos 

vasaros slidinėjimo čempionatas ir Lietuvos jaunių, jaunučių, vaikų vasaros slidinėjimo pirmenybės. 

Varžybos vyko Anykščiuose ir Ignalinoje. 

Dėl visiems suprantamų ir pateisinamų  priežasčių (Covid-19 pandemijos ir karantino) Lietuvoje 

neįvyko  kitos  kalendoriuje numatytos varžybos ir kitos komiteto suplanuotos veiklos, arba jos vyko 

nuotoliniu būdu. 

Su Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos pagalba gruodžio mėnesio pradžioje 

Anykščiuose ir Ignalinoje buvo parengtos dirbtinio sniego slidinėjimo trasos. Trasoms ruošti buvo 

nupirkti  3 vnt., “Roller compactor” volai, 2 vnt. Klasikinės vėžės “pjovimo” įranga: 
naudojame VU “Botanikos sodo” trasų rengimui, LŽSC,  Anykščių “Kalitos” kalnų 
slidinėjimo centro ir Anykščių sporto centro, “Snow Arenos” lygumų trasų rengimui. 



 

 

Sezono eigoje pagrindiniams Lietuvos rinktinės nariams buvo nupirkta slidinėjimo inventoriaus, 

slidžių tepalų,   riedslidės, slides, lazdos, slidinėjimo batai, testinės slidės, sportiniai 
laikrodžiai, bėgimo bateliai, apšiliminė ir varžybinė apranga. 
                   Sezono rezultatus vertinu patenkinamai.  

 

 

LNSA 

Lygumų slidinėjimo komiteto pirmininkas    Algis Drūsys                                                                                     
Patvirtinta LNSA valdybos posėdyje 2021 m. rugpjūčio mėn. 10 d., protokolas nr.VP-17. 

 

 

 

 

 


