
 

2020 – 2021 metų Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių, „Elito“, 
„Masters“ grupių čempionatų Slalomo milžino ir Slalomo 

rungtyje  

Nuostatai 
 

1. Bendri nuostatai 
Nuostatai yra pagrindinis dokumentas nustatantis organizacijos bei varžybų eigos tvarką. 
Nuostatų reikalavimai yra privalomi varžybų dalyviams bei organizatoriams (teisėjų 

komandai, treneriams, aptarnaujančiam personalui ir kitiems asmenims susijusiems su 
varžybomis). 

 
2. Tikslai ir uždaviniai 

Varžybų tikslas yra kalnų slidinėjimo sporto populiarinimas Lietuvoje ir užsienyje, stipriausių 
kalnų slidininkų išaiškinimas, talentingų sportininkų paieška.  

Uždaviniai: 
Rengti sportininkų pamainą, Lietuvos kalnų slidinėjimo nacionalinei rinktinei; 
Dalintis patirtimi tarp trenerių ir klubų; 
Įgyti patirties rengti didelius tarptautinius renginius. 

 
3. Varžybas organizuoja 

Varžybas organizuoja Lietuvos Nacionaline slidinėjimo asociacija (LNSA) kartu su Lenkijos 
kalnų slidinėjimo kompleksu „Suche“. 

 
4. Varžybų terminai bei jų rengimo vieta 

Varžybos vyks 2021 m. Vasario  19-20 dienomis.  
Lietuvos GS ir SL čempionatai bus vykdomi vaikų, jaunučių, jaunių, Elito ir „Masters“ grupei.  
Vieta – Lenkija, kalnų slidinėjimo kurortas Suche (Suche 103 b, 34-520 Poronin).        
 

5. Preliminari varžybų programa 
(programa bus patikslinta žinant varžybų dalyvių skaičių Vasario 18 dieną) 

Komandų vadovų susitikimas bus vykdomas ONLINE priemonėmis arba pagal tuo metu 
galiojančias Lenkijoje Covid19 taisykles.  

2021.02.19 d.     10.00 val.  GS startas 
2021.02.20 d.     10.00 val.  SL startas 
 

Varžybų programa ir laikai gali keistis teisėjo sprendimu atsižvelgiant į dalyvių skaičių. 
 
 

6. Reikalavimai varžybų dalyviams 
Dalyviai privalo turėti sveikatos draudimą. 
Dalyviai privalo dėvėti šalmus. 
Dalyviai sutinka fotografuotis ir būti publikuojami ne komerciniais tikslais. 
Dalyvio startinio varžybų mokesčio nėra. 
Dalyviai be LT kodo startuoja be konkurencijos. 
Varžybų slidinėjimo bilietas vienai dienai – 60 PLN. 



 

Trenerio slidinėjimo bilietas dienai – 10 PLN. 
 

7. Starto taisyklės ir varžybų rezultatų skaičiavimas 

Dalyvauti varžybose leidžiama dalyviams laiku pateikusiems prašymus ir atitinkančius šių 
nuostatų 6 dalį. 

Dalyvių amžiaus grupės: 
 

Amžiaus grupės sudaromos atsižvelgiant į gimimo metus.  
 
Pagrindinis teisėjas turi teisę (dėl mažo dalyvių skaičiaus jei grupėje mažiau nei 5 dalyviai) 

perkelti dalyvius į gretimą vyresnę amžiaus grupę. 
 
Varžybos bus vykdomos Slalomo ir Slalomo milžino vartais pagal FIS ICR numatytas 

taisykles. 
 
Starto eiga: 

Bus pateikta vasario 18 dieną. 
 
Starto eiga sudaroma pagal 2020-21 m. LTU taurės suminius rezultatus (pirmieji startuoja 5 
stipriausi, traukiami burtai, nuo 6 pagal eiliškumą). Po vaikų turinčių LT kodus, startuoja visi 
kiti pagal starto teisėjų sudarytą eiliškumą.  
Pirmajame bandyme startuojama nuo mažiausio numerio iki didžiausio. 
Antrajame bandyme pirmas penketukas startuoja atvirkštine tvarka (5; 4; 3; 2; 1) ir toliau 

visi pagal pirmajame bandyme užimtą vietą (6; 7...). 
 
Nebaigus pirmojo važiavimo varžybų dalyvis negali startuoti antrajame važiavime. 
Varžybos vyksta pagal FIS taisykles atitinkančias varžybose numatytas taisykles. 
Laimėtojai ir prizininkai nustatomi kiekvienoje amžiaus grupėje susumavus 2-jų bandymų 

laikus. 
Apeliacijos pateikiamos ne vėliau kaip 15 min. po pirminių rezultatų paskelbimo pateikiant 

50 € užstatą. Apeliacijai patenkinus užstatas grąžinamas. 

Gimimo metai 
Amžiaus grupė 

U-iki, M-mergaitės/moterys, B-berniukai, V-vyrai 

2009-ir jaunesni   Mergaitės U12 M 

Berniukai U 12 B 

2007-2008 metai Mergaitės U14 M 

Berniukai U 14 B 

2005-2006 metai Mergaitės U16 M 

Berniukai U16 B 

1987-2004 metai ELITAS Moterys ir Vyrai 

Masters (Senjorai) 1986 ir vyresni V ir M 



 

8. COVID19 

Atkreipiame dėmesį, kad dalyviai turintys į peršalimą panašius simptomus ar neseniai turėję 

kontaktą su asmeniu, kuriam diagnozuota COVID-19, neturėtų dalyvauti renginyje. 

Siūlome susipažinti su pagrindiniais saugumo reikalavimais renginio metu.  

 
9. Apdovanojimai 

Laimėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais, diplomais ir rėmėjų prizais. 
 

10. Vadovavimas varžyboms 
Varžybas vykdo LNSA ir kalnų slidinėjimo kompleksas Suche. 
Varžybos vyksta LNSA, lėšomis. 
Varžybų rengime ir eigoje dalyvauja teisėjų kolegija.  
Dalyvių apgyvendinimu ir maitinimu, savo sąskaita rūpinasi patys dalyviai (ar jų atstovai: 

mokyklos, klubai)  
 

11. Paraiškos dalyvavimui 
Paraiškos dalyvavimui turi būti pateiktos internetu iki 2021 vasario 17 d. 14.00 val.  
Smulkesnė informacija apie varžybas arturas.bikulc@lnsa.lt  arba tel. +37068612853. 

 

Registracija ONLINE  REGISTRATION,  
 

Dalyvių sąrašas  LIST OF PARTICIPANTS 
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