LNSA SLIDINĖJIMO KOMITETO ATASKAITA 2019-2020 m.
2020 04 22
Komiteto struktūra:
2019 m. gegužės mėnesį slidinėjimo komitetas buvo reorganizuotas. Į komitetą buvo
išrinkti penki slidinėjimo bendruomenės nariai: R. Arlauskas, D.J. Petrovas, P. Andrašiūnas, K.
Strolienė ir A. Drūsys. Komiteto korespondenciniu nariu įtrauktas Simonas Narvydas. Komiteto
pirmininku išrinktas A. Drūsys. Per 2019-2020 m. sezoną komitetas surengė tris posėdžius.
Posėdžių metu buvo svarstomi aktualūs to laikotarpio klausimai: patvirtinti Lietuvos suaugusių,
jaunimo, jaunių rinktinių kandidatai, paskirtas kandidatams finansavimas iš LNSA slidinėjimo
komiteto biudžeto, patvirtintas individualus - komandinis sportininkų rengimo principas
akcentuojant pasiruošimą su asmeniniais treneriais ir kiti klausimai.
Tarptautinė veikla:
Dalyvauta tarptautiniuose seminaruose:
1. Tarptautinis slidinėjimo trenerių moterų seminaras Osle, Norvegija, rugsėjo 13-15 d. – K.
Strolienė.
2. FIS techninių delegatų parengiamieji kursai, Talinas, lapkričio 15-17 d. – Jaunius Drūsys.
3. Vilniuje, gegužės 6-7 dienomis surengta Skandinavijos šalių slidinėjimo konferencija Nordic
Cross-Country Conference 2019. Konferencijos metu buvo svarstomi ateities sezonų
Scandinavian Cup bei Nordic Junior Competition varžybų organizavimo klausimai, taisyklių
pakitimai. Konferencijos metu šalių atstovai buvo supažindinti su naujai homologizuota Snow
arena Druskininkai trasa bei galimu jos panaudojimu viename iš Scandinavian Cup etapų.
Dalyvauta FIS tarptautinės mokomosiose stovyklose:
1. FIS mokomoji treniruočių stovykla Madona , 07 29- 08 07 d. (E. Šimonutis, P.Januškevičius,
I. Žilinskas, F. Repečkaitė, tr. A. Drūsys).
2. FIS mokomoji treniruočių stovykla Val di Fiemme Italija, 09 02-12 d. (E. Šimonutis, F.
Repečkaitė, vadovas J. Drūsys).
3. FIS mokomoji treniruočių stovykla Val di Fiemme Italija, 12 08-18 d. (E. Šimonutis, F.
Repečkaitė, vadovas J. Drūsys).
4. FIS mokomoji treniruočių stovykla Trondheim Norvegija , 01 20-27 d. (P. Januškevičius,
M. Biliūnaitė, T. Strolia).
Varžybinė veikla, rezultatai, pasirengimo priemonės.
Siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos rinktinės narių pasirengimą svarbiausiems sezono
startams, komitetas suorganizavo 26 mokomąsias treniruočių stovyklas, jos truko nuo 5 iki
30 dienų. Varžybos:
• Trys sportininkai (Eglė Savickaitė, Edvinas Šimonutis, Irmantas Žilinskas)
dalyvavo jaunimo žiemos olimpinėse žaidynėse Šveicarijoje.
Eglė Savickaitė: Slidinėjimo kroso rungtis – 68 vieta; Sprinto rungtis – 63 vieta; 5
km. distancija klasika – 63 vieta.
Edvinas Šimonutis: Slidinėjimo kroso rungtis – 64 vieta; Sprinto rungtis – 56
vieta; 10 km. distancija klasika – 57 vieta.

Irmantas Žilinskas: Slidinėjimo kroso rungtis – 77 vieta; Sprinto rungtis – 81 vieta;
10 km. distancija klasika – 70 vieta.
•

Pasaulio jaunimo čempionate Vokietijoje deleguota 9 sportininkų (Martyna
Biliūnaitė, Violeta Citovičiūtė, Samanta Grigorjeva, Fausta Repečkaitė, Eglė
Savickaitė, Paulius Januškevičius, Edvinas Šimonutis, Nerijus Dikas, Irmantas
Žilinskas) komanda.
Martyna Biliūnaitė: Sprintas – 53 vieta; 10 km. distancija klasika – 55 vieta.
Eglė Savickaitė: Sprintas – 83 vieta; 5 km. distancija klasika – 84 vieta.
Violeta Citovičiūtė: Sprintas – 85 vieta; 5 km. distancija klasika – 86 vieta.
Samanta Grigorjeva: Sprintas – 87 vieta; 5 km. distancija klasika – 87 vieta.
Fausta Repečkaitė: Sprintas – 86 vieta; 5 km. distancija klasika – 85 vieta.
Paulius Januškevičius: Sprintas – 88 vieta; 10 km. distancija klasika – 93 vieta.
Edvinas Šimonutis: Sprintas – 79 vieta; 10 km. distancija klasika – 88 vieta.
Nerijus Dikas: Sprintas – 92 vieta; 10 km. distancija klasika – 97 vieta.
Irmantas Žilinskas: Sprintas – 94 vieta; 10 km. distancija klasika – 95 vieta.
Po ilgos pertraukos Lietuvos komandos dalyvavo estafečių rungtyje:
Jaunimo merginų estafetė – 16 vieta (pelnyti Sporto ministerijos įskaitiniai taškai).
Jaunimo vaikinų estafetė – 18 vieta.

T. Strolia, S. Terentjev ir J. Drūsys dalyvavo trijuose Pasaulio taurės etapuose. Lietuvos
rinktinės nariai atstovavo Lietuvai SES ir 5-iose FIS kategorijos varžybose.
Geriausius FIS taškus sezono metu pasiekė:
1. Jaunius Drūsys - sprintas Latvijos čempionatas , Madona – 92 taškai.
- Sprintas Pasaulio taurės etapas, Drezdenas- 93 taškai.
- Sprintas FIS varžybos Ulrich Pilersee – 94 taškai.
- 10 km C Latvijos čempionatas Madona- 128 taškai.
2. Tautvydas Strolia – FIS varžybos Zlatibor Serbija 10 km F – 78 taškai.
10 km C – 80 ir 88 taškai.
- FIS varžybos Ostersundas, Švedija , sprintas – 150 taškai
3. Stepan Terentjev - Sprintas Pasaulio taurės etapas, Drezdenas- 114 taškai
4. Martyna Bilūnaitė – FIS varžybos Zlatibor Serbija 5 km – 75 taškai.
Jaunimo grupėje geriausiai pasirodė:
1. Edvinas Šimonutis:
FIS varžybos Ulrich Pilersee 10 km – 151 taškas (68 vieta).
Latvijos čempionatas, Madona, sprintas - 198 taškai (14 vieta).
2. Paulius Januškevičius:
Latvijos čempionatas, Madona, sprintas - 133 taškai (6 vieta).
FIS varžybos, Zlatibor, Serbija 10 km – 154 taškai (7 vieta).
3. Fausta Repečkaitė:
FIS varžybos, Zlatibor, Serbija 5 km – 142 taškai (5 vieta).
4. Eglė Savickaitė:
Latvijos čempionatas, Madona, sprintas - 254 taškai (7 vieta).
Latvijos čempionatas, Madona, distancija – 173 taškai (4 vieta).

Vasaros pasirengimo etape buvo surengi 4 Lietuvos riedslidžių taurės etapai, Lietuvos vasaros
slidinėjimo čempionatas ir Lietuvos jaunių, jaunučių, vaikų vasaros slidinėjimo pirmenybės.
Varžybos vyko Anykščiuose, Ignalinoje ir Utenoje.
2019 m. rugpjūčio mėnesį Madonoje (Latvija) vyko Pasaulio suaugusiųjų bei jaunimo riedslidžių
čempionatai, kuriuose dalyvavo ir mūsų komandos nariai (Martyna Biliūnaitė, Tautvydas Strolia,
Stepan Terentjev, Paulius Januškevičius, Edvinas Šimonutis, Fausta Repečkaitė, Samanta Grigorjeva,
Emilija Siavro) Pasiekti šie geriausi rezultatai:
Edvinas Šimonutis: 20 km. distancija klasika – 15 vieta.
Paulius Januškevičius: Sprintas – 6 vieta.
Komandinis sprintas (vaikinai) – 8 vieta.
Dėl visiems suprantamų ir pateisinamų priežasčių (ypatingai šiltos žiemos) Lietuvoje neįvyko nė
vienos FIS varžybos, Lietuvos čempionatas ir kito kalendoriuje numatytos varžybos. Ieškant
galimybių surengti varžybas dėl trasos nuomos buvo tartasi su Madonos ir Otepės slidinėjimo centrų
administracija, tačiau kaimyninėse valstybėse situacija dėl sniego trūkumo buvo tokia pati. Taip pat
dėl Covid-19 viruso sezonas baigėsi anksti (kovo mėnesį).
Svarbu paminėti, kad sezono pradžioje (Gruodžio 3 d.) Druskininkų Snow arenoje buvo
suplanuotos rengti FIS „Lithuanian Sprint Cup 2019“ varžybos, kuriuose dalyviai turėjo varžytis
naujai homologizuotoje trasoje. Dėl nepakankamo dalyvių skaičiaus varžybos neįvyko bei buvo
nuspręsta, kad tam įtakos turėjo nepalanki varžybų data, kadangi daug sportininkų buvo išvykę į
stovyklas.
Vasario mėnesį LNSA Lietuvos žiemos sporto centrui skyrė 2000 Eur sumą sniego gamybai bei
buvo paruoštas 500 metrų slidinėjimo ratas, kuriame vyko treniruotės bei buvo surengtos varžybos.
Vasario mėnesį D.J. Petrovas dalyvavo LTeam žiemos olimpiniame festivalyje Druskininkuose,
kur reprezentavo LNSA ir slidinėjimo sportą.
Kovo mėnesį į Skandinavijos taurės varžybas Harstade (Norvegija) buvo deleguotas Tautvydas
Strolia su trenere Kazimiera Stroliene, tačiau komandai atvykus į vietą organizatoriai dėl Covid-19
pandemijos atšaukė varžybas. Šiam laikotarpiui komanda liko treniruotis ir buvo organizuojamas
grįžimas spec. sąlygomis dėl sutrikusių transporto kompanijų veiklos.
Kovo mėnesį Stepan Terentjev ir treneris Igor Terentjev buvo išvykę į treniruočių stovyklą
Slovakijoje, tačiau dėl Covid-19 pandemijos turėjo nutraukti treniruočių veiklą bei vykti į Lietuvą.
Sezono eigoje pagrindiniams Lietuvos rinktinės nariams buvo nupirkta slidinėjimo inventoriaus,
slidžių tepalų.
2019 m. vasarą LNSA Slidinėjimo komitetas įsigijo naują Renaul Trafic mikroautobusą (Kaina
22 000 Eurų), kuris sezono metu buvo naudojamas komandų išvykoms į stovyklas bei tarptautines
varžybas bei organizuojant jas Lietuvoje.
2019 m. rudenį LNSA pasirašė sutartį su LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dėl
patvirtintos Sporto rėmimo fondo projekto paraiškos. Fondo suteikiama paramos suma – 49 000 Eur.
Šiuo projektu LNSA įsigydama specialų sportinį inventorių (riedslidės, slidės, batai, lazdos)
organizuos lygumų slidinėjimo sporto plėtrą Lietuvoje, siekiant pritraukti kuo daugiau dalyvių į

nacionalinius čempionatus. Tikslas - prisidėti prie visuomenės fizinio aktyvumo plėtojant lygumų
slidinėjimą Lietuvoje bei didinti sportuojančių asmenų skaičių.

Artėjantis sezonas
2020-2021 metų sezono prioritetiniai startai:
1. 2021 m. vasario 24 – kovo 7 dienomis Obersdorfe (Vokietija) vyks Pasaulio slidinėjimo
čempionatas;
2. 2021 m. sausio 30 – vasario 7 dienomis Zakopanėje (Lenkija) vyks Pasaulio jaunimo
slidinėjimo čempionatas;
3. Pasaulio taurės etapai;
4. 2021 m. vasario 7 – 12 dienomis Vuokatti (Suomija) vyks Europos jaunimo olimpinis
festivalis;
5. 2020 m. rugpjūčio 26 – 30 dienos Khanti Mansijske (Rusija) vyks Pasaulio jaunimo
riedslidžių čempionatas.
2020-2021 m. sezone Lietuvoje, laikantis praėjusio sezono plano, planuojama surengti tokį pat
skaičių FIS varžybų:
1.
2.
3.
4.
5.

2020 m. gruodžio mėn. – Snow arena, Druskininkai. Sprintas;
2021 m. sausio mėn. pradžia – Ignalina. Lietuvos čempionatas Sprintas, Distancija;
2021 m. sausio mėn. pabaiga – Ignalina. Lietuvos taurė. Sprintas, Distancija;
2021 m. vasario mėn. pradžia – Ignalina. Lietuvos čempionatas. Sprintas, Distancija;
2021 m. kovo mėn. pabaiga – Ignalina. Lietuvos taurė. Sprintas, Distancija.

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo rinktinės narys, kaip kandidatas į 2022 m. žiemos olimpines
žaidynes iš Tarptautinio olimpinio komiteto gavo Olimpinio solidarumo stipendiją, siekiančia 1200
Eur/mėn. Siekdamas optimizuoti savo pasirengimą Olimpinėms žaidynėms, Tautvydas Strolia
didžiąją pasiruošimo sezonui praleis Norvegijoje.

Sezono rezultatus vertinu patenkinamai.
Asmeninių trenerių ataskaitas pridedu. (N. Diko ir V. Citovičiūtės ataskaitų nėra, nes
treneris R.Panavas jų nepateikė).

Komiteto pirmininkas

Algis Drūsys

