
Lietuvos Nacionalinės slidinėjimo asociacijos lygumų slidinėjimo 
komiteto posėdžio protokolas. 

2022 04 28 
Anykščiai 

                                                               
 
Dalyvavo- K.Strolienė, R.Arlauskas, A.Drūsys,  
Posėdžio pirmininkas – Algis Drūsys 
Posėdžio sekretorė- Kazimiera Strolienė 
 
 
Darbotvarkė: 
 

1. Dėl 2021-2022 m. sezono aptarimo, pasiektų rezultatų analizės, vertinimo. 
                         ŽOŽ Pekinas-2022 (K.Strolienė, A.Drūsys) 
                         Pasaulio jaunimo čempionatas (A.Drūsys) 
                         Europos JOF (A.Drūsys) 
                         Varžybos Lietuvoje (D.J.Petrovas, A.Drūsys) 

       2.  Dėl komiteto ataskaitos aptarimo ir tvirtinimo. 
3 Dėl ateinančios sezono  gairių, sutarčių pasirašymo su sportininkais. 
 4   Dėl rinktinių sudarymo. 

       5. Dėl vasaros varžybų  plano. 
       6  Dėl komiteto biudžeto 2022-2023 m. sezonui (R.Arlauskas) 
       7. Dėl FIS kodų išjungimo/pratęsimo  sportininkams. 
       8. Kiti klausimai. 
                                                  
                                                     Posėdis 
 

1.Svarstyta. Dėl 2021-2022 m. sezono aptarimo, pasiektų rezultatų analizės, 
vertinimo. 

                         ŽOŽ Pekinas-2022 (K.Strolienė, A.Drūsys) 
                         Pasaulio jaunimo čempionatas (A.Drūsys) 
                         Europos JOF (A.Drūsys) 
                         Varžybos Lietuvoje (D.J.Petrovas, A.Drūsys) 

           Trenerė K. Strolienė pristatė M.Vaičiulio ir T.Strolios  pasiektus rezultatus Pekino  
           ŽO žaidynėse bei kitose tarptautinėse varžybose. Trenerė atkreipė dėmesį, kad 
sportininkams trūko aukšto lygio tarptautinių startų. 

               Treneris A.Drūsys įvertino  pasiektus rezultatus Pekino ŽO žaidynėse, 
(E.Savickaitė, I.Dainytės ), Pasaulio jaunimo čempionate (E.Savickaitė, I.Dainytė, 
E.Bučytė, G. Bučytė, I.Žilinskas, E.Tretjakov), Europos jaunimo olimpiniame 
festivalyje (E.Savickaitė, R.Žemaitytė, E.Tretjakov, K.Misiūnas), pateikė įžvalgas dėl 
geresnių rezultatų kitą sezoną. 
Nutarta:  pritarti trenerių ataskaitai apie pasiektus rezultatus pagrindinėse sezono 
varžybose. 
 

2. Svarstyta. Dėl komiteto ataskaitos aptarimo ir tvirtinimo. 

Komiteto pirmininkas pristatė 2021-2022 m. sezono komiteto ataskaitą. 

Nutarta : Ataskaitai pritarti. 
 



 
3. Svarstyta.  Dėl ateinančio sezono  gairių, sutarčių pasirašymo su sportininkais. 

                  Prezidentas R. Arlauskas supažindino su sporto įstatymo  pakeitimais, 
numatė sezono pagrindines varžybas, siūlė sudaryti sutartis su sportininkais, 
nustatyti kriterijus dėl patekimo į rinktinę. 
Nutarta: Pritarti prezidento siūlymams. 
 

4. Svarstyta.  Dėl rinktinių kandidatų sudarymo.    
      Komiteto pirmininkas A.Drūsys siūlė sudaryti rinktinių sąrašus ir pateikė 
kandidatus. 

Nutarta: Sudaryti rinktines: 
                   Vyrų rinktinė: M.Vaičiulis 
                                         T.Strolia. 
                                          I.Žilinskas (U-23 rinktinė) 
                   Moterų rinktinė: E.Savickaitė (jaunimo rinktinė) 
                                             I.Dainytė  (jaunimo, EOF rinktinė) 
                                             E.Bučytė (jaunimo, EOF rinktinė) 
                                             G. Bučytė  (jaunimo, EOF rinktinė) 
 
                    Jaunimo rinktinė:E.Tetrejakov 
                                               R.Žemaitytė 
                    EJOF rinktinė:    M.Gražys 
                                               I.Rakštelis. 
          Pasibaigus riedslidžių sezonui, bus paskelbta patekimo kriterijai į Lietuvos 
rinktines, kurios dalyvaus Tarptautinėse varžybose ir atstovaus Lietuvą 
(PČ,JPČ;U23 JPČ) 
Dėl  EYOF komandos galutinės atrankos, bus paskelbta liepos-rugpjūčio mėn., nes 
tai priklauso nuo LTOK reikalavimų kandidatams. 
 Lietuvos TOK patvirtino OR kandidatus: 
                                               M.Vaičiulis 
                                               T.Strolia 
                                               E.Savickaitė 
                                               I.Dainytė 
 Lietuvos OR pamainos sportininkus : 
                                               E.Tretjakov 
                                               I.Žilinskas 
                                               G.Bučytė 
                                               E.Bučytė 

                                    
                      

5. Svarstyta.  Dėl vasaros varžybų  plano. 
A.Drūsys pristatė vasaros varžybų projektą. 
Nutarta: Vykdyti vasaros riedslidžių taurės varžybas, keturi etapai (Anykščiai, 
Nemenčinė (naujovė - dutlonas- bėgimas +riedslidės), Ignalina, Anykščiai), 
Lietuvos vasaros čempionatą ir jaunių, jaunučių, vaikų vasaros čempionatą. 
Dalyvauti Pasaulio taurės vasaros varžybose (Otepė, Madona) 
Vasaros varžybų kalendorių parengti iki birželio 15 d. 
 
 
 



6. Svarstyta.  Dėl komiteto biudžeto 2022-2023 m. sezonui.(R.Arlauskas) 
R. Arlauskas pristatė preliminarų 2022-2023 m sezono biudžetą. 
Nutarta: Konkrečių sprendimų nepriimti. 
 

7. Svarstyta.  Dėl FIS kodų išjungimo/pratesimo  sportininkams. 
Nutarta- Lietuvos rinktinių nariams pratęsti FIS  kodų galiojimą. Kitiems 
sportininkams, turintiems FIS kodus siūlyti susimokėti už kodo pratęsimą, o jei 
nesusimoka- atjungti. 
 

8. Svarstyta. Kiti klausimai. 
Buvo diskutuojama kitais aktualiais klausimais. 
Nutarta-  Konkrečių sprendimų nepriimti.                                               
    
 
 
       Posėdžio pirmininkas                                       A.Drūsys 
     
       Posėdžio sekretorė                                          K.Strolienė 
 


