
LNSA LYGUMŲ SLIDINĖJIMO KOMITETO 

2021-2022 m. SEZONO ATASKAITA 

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. 2021-2022 m. sezone komitetas surengė du posėdžius Anykščiuose ir vieną nuotolinį, 

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 olimpinės rinktinės kandidatai, patekimo į olimpinę rinktinę, Pasaulio 

jaunimo čempionato rinktinę ir Europos jaunimo olimpinį festivalį   kriterijai ir atrankos 

sistema.  

• patvirtinti suaugusių, jaunimo, jaunių rinktinių kandidatai, paskirtas kandidatų finansavimas 

iš LNSA  Lygumų slidinėjimo komiteto biudžeto. 

2021 m. buvo suformuota bendra strategija siekiant iškovoti 1-2 moterų ir 2-3 vyrų 

vietas 2022 m. Pekino žiemos olimpinių žaidynių rinktinėje. Pagrindinis dėmesys skirtas Nacijų 

įskaitos rezultatams ir iškelti tikslai - moterų komandai patekti į Top30, vyrų - Top20. Siekiant 

užsibrėžto tikslo, buvo nuspręsta dalyvauti kiek įmanoma didesniame Pasaulio taurės etapų 

skaičiuje, Pasaulio čempionate ir Pasaulio jaunimo čempionate. Pirmą kartą istorijoje Lietuvos 

vyrų ir moterų komandos dalyvavo Pasaulio slidinėjimo čempionato estafečių rungtyje.  

Galima teigti, kad tokia sezono strategija pasiteisino ir į 2022 m. Pekino žiemos 

olimpines žaidynes Lietuva iškovojo 2 moterų ir 2 vyrų kvotas. Lietuvai olimpinėse žaidynėse 

atstovavo M. Vaičiulis, T. Strolia , E. Savickaitė ir I. Dainytė. 

Taip pat, Lietuvos jaunimo rinktinė (E. Savickaitė, I. Dainytė, G. Bučytė, E. Bučytė) 

dalyvavo Pasaulio jaunimo čempionate Norvegijoje, o jaunių rinktinė (E. Savickaitė, R. 

Žemaitytė, E. Tretjakov, K. Misiūnas) Europos jaunių olimpiniame festivalyje Suomijoje. 

Rugpjūčio mėnesį Lietuvos rinktinė dalyvavo Pasaulio riedslidžių taurės etape Madonoje. 

 

Tarptautinė veikla: 

Dalyvauta mokomuosiuose seminaruose: 

1. Jaunius Drūsys išklausė FIS techninio delegato kursus, išlaikė egzaminą ir gavo FIS delegato 

sertifikatą. 

2. Rugsėjo (trys sportininkai) ir gruodžio (du sportininkai ir trenerė) dalyvavo  FIS mokomosiose 

treniruočių stovyklose Italijoje, o sausio mėnesį (penki sportininkai ir treneris) FIS Free 

Training Days Falune, Švedija.  

 

     Varžybinė veikla,  pasirengimo priemonės. 

Siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos rinktinių narių pasirengimą svarbiausiems sezono 

startams, 2021-2022 m, Lygumų slidinėjimo komitetas suplanavo ir įvykdė 38 mokomąsias 

treniruočių stovyklas. T. Strolia ir M. Vaičiulis dalyvavo dvejuose Pasaulio taurės etapuose, šeši  



sportininkai (E. Savickaitė, I. Dainytė, G. Bučytė, E. Bučytė, E. Tretjakov, I. Žilinskas) dalyvavo 

Pasaulio jaunimo čempionate Norvegijoje ir (E. Savickaitė, R. Žemaitytė, E. Tretjakov, K. Misiūnas) 

Europos jaunių olimpiniame festivalyje Suomijoje bei  kitose FIS įskaitinėse varžybose. 

Buvo surengti du Lietuvos slidinėjimo čempionato etapai Ignalinoje ir Madonoje ir du 

Lietuvos slidinėjimo taurės varžybų etapai Madonoje ir Ignalinoje,   Lietuvos  jaunių, jaunučių ir 

vaikų slidinėjimo čempionatas. Varžybinė veikla buvo vykdoma ir vasarą, sportininkai varžėsi 

keturiuose Lietuvos riedslidžių taurės etapuose (Anykščiai, Nemenčinė, Ignalina, Anykščiai), 

Lietuvos vasaros slidinėjimo čempionate ir Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų vasaros slidinėjimo 

pirmenybėse. 

Geriausius FIS  taškus sezono metu pasiekė 

1. Modestas Vaičiulis.  

Lietuvos slidinėjimo čempionatas, Madona, sprintas – 89 FIS taškai. 

2. Tautvydas Strolia. 

Lietuvos slidinėjimo taurės varžybos, Ignalina 10 km. – 87 FIS taškai. 

3. Ieva Dainytė. 

Lietuvos slidinėjimo taurės varžybos, Ignalina 5 km. – 140 FIS taškų. 

4. Eglė Savickaitė. 

Lietuvos slidinėjimo taurės varžybos, Madona 5 km. – 164 FIS taškai. 

 

Geriausios iškovotos vietos 

Pekino OŽ – 2022: 

• M. Vaičiulis:  

Komandinis sprintas - 24 vieta. 

Sprintas -  49 vieta. 

• T. Strolia:  

Komandinis sprintas - 24 vieta. 

Sprintas - 68 vieta. 

15 km. - 83 vieta. 

• E. Savickaitė: 

Komandinis  sprintas - 23 vieta. 

Sprintas - 82 vieta. 

10 km. - 89 vieta. 

• I. Dainytė: 

Komandinis sprintas - 24 vieta. 

Sprintas - 86 vieta. 

10 km. - 91 vieta. 

Pasaulio jaunimo slidinėjimo čempionatas, Lygna, Norvegija:  

• Estafetė 4 x 3,3 km. (E. Savickaitė, I. Dainytė, G. Bučytė, E. Bučytė) - 17 vieta. 

• I. Žilinskas: 

Sprintas - 98 vieta. 

10 km. - 98 vieta. 

• E. Tretjakov: 



Sprintas - 99 vieta. 

10 km. - 97 vieta. 

Europos jaunių olimpinis žiemos festivalis, Vuokatti, Suomija. 

• E. Savickaitė: 

Sprintas - 35 vieta. 

5 km - 42 vieta. 

7,5 km - 46 vieta.  

Mix estafetė - 17 vieta. 

• R. Žemaitytė: 

Sprintas - 63 vieta. 

5 km - 60 vieta. 

7,5 km -   62 vieta. 

Mix estafetė - 17 vieta. 

• E. Tretjakov: 

Sprintas - 61 vieta. 

10 km - 72 vieta. 

5 km- 73 vieta. 

Mix estafetė - 17 vieta. 

• K. Misiūnas: 

Sprintas - 70 vieta. 

10 km - 76  vieta. 

7,5 km – 73 vieta. 

Mix estafetė - 17 vieta. 

Kiti Lietuvos slidinėjimo rinktinių nariai: G. Bučytė, E. Bučytė, M. Gražys, A. Pūras, I. 

Rakštelis atstovavo Lietuvai tarptautinėse varžybose, dalyvavo Lietuvos čempionate, Lietuvos 

jaunių, jaunučių čempionate ir gerino savo asmeninius pasiekimus.  

          Balandžio mėnesį planuotos FIS varžybos Druskininkų sniego arenoje buvo atšauktos, dėl 

galimai mažo dalyvausiančių dalyvių skaičiaus. 

     Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija bendradarbiavo su Lietuvos žiemos sporto centru, 

Anykščių kūno kultūros ir sporto centru, Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla, įrengiant 

dirbtinio sniego trasas bei vykdant nacionalines ir tarptautines varžybas. Svarbu paminėti, kad 2021 

m. rudenį Nemenčinėje buvo homologuota FIS sprinto slidinėjimo trasa. 

      Sezono eigoje pagrindiniams Lietuvos rinktinės nariams buvo nupirktas slidinėjimo 

inventorius: riedslidės, slidės, lazdos, slidinėjimo batai, varžybiniai kostiumai bei apšiliminė apranga 

slidžių tepimo reikmenys. Buvo nupirkta laiko matavimo sistema. J.Drūsys Estijoje dalyvavo 

mokymose ir vasaros varžybas planuojame pravesti su sava TIMING sistema. 

 

 

 

LNSA 

Lygumų slidinėjimo komiteto pirmininkas    Algis Drūsys                                                                                     


