
 

LNSA  Kalnų slidinėjimo komiteto 2020 m. veiklos ataskaita (2020/2021 sezono ataskaita) 

LNSA Kalnų slidinėjimo komitetas atsakingas už LNSA kalnų slidinėjimo sportą. LNSA kalnų slidinėjimo komitetas savo susirinkime yra patvirtinęs  LNSA 

Kalnų slidinėjimo komiteto veiklos programą, siekdami įgyvendinti LNSA valdymo organo, Valdybos, patvirtintą veiklos programą kalnų slidinėjimo 

disciplinos srityje, tai iš esmės LNSA Kalnų slidinėjimo programa  ir jos laikymasis yra LNSA politikos įgyvendinimas ir visuotinai privaloma Kalnų slidinėjimo 

discipliną atstovaujantiems LNSA nariams.  

Vienas iš Kalnų slidinėjimo programos punktas yra „Elito sporto 2018-2022 kryptis“ 

 

Esame nusistatę, jog 2018-2022 metais sieksime jog suaugusiųjų ir jaunimo U21 sporte būtų pasiektas TOP 30 rezultatas, Pasaulio čempionatuose ir Europos 

taurėje.  Vykdydami šį ambicingą tikslą skiriame daug dėmesio sportininkams kurie yra pajėgus iki 2022 metų pabaigos pasiekti užsibrėžtus tikslus.  

Andrej Drukarov įvykdė šiuos tikslus ir PČ užėmė 23 vietą GS rungtyje (2021-02-19, Cortina ITA), o ET etape GS disciplinoje užėmė 13 vietą (2021-02-07 

Berchtesgaden GER). 

 

2020/21 metų sezone kartu su Latvijos kalnų slidinėjimo federacija tęsėme projektą „Baltic ski team“, kuriame dalyvavo  2 LNSA kalnų slidininkai, kurie 

vykdo Olimpinių kandidatų ir pamainos rengimo planą. Projekto dalyvis Vilius Aleksandravičius sausio mėn. gavo traumą ir šiuo metu vykdo reabilitaciją.  

Gabija Šinkūnaitė „Baltic ski team“ sudėtyje debiutavo suaugusių FIS rango varžybose ir iki sezono pabaigos įvykdė bazinį Olimpinį normatyvą. 

 

Praėjusiame sezone A.Drukarov sportavo kartu su Šveicarijos GS B rinktine, su kuria pasiekė geriausius karjeroje rezultatus ir FIS taškus GS disciplinoje 

(20,77). Pagal šiuos taškus A. Drukarov šiuo metu yra 78-as GS rungtyje, o sezono pabaigoje buvo ir 75, kas leido ET varžybose dalyvauti nemokamai. Šiuo 

metu yra derinamos sekančio sezono sutarties su Swiisski nuostatos.  

Parodęs puikų rezultatą A. Drukarov buvo pastebėtas slidžių gamintojo Rossignol  atstovų, ir 2021-22 metų sezonui buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 

su Rossignol kompanija. 

 

2020-2021 metų sezone  FIS varžybose bei PČ dar startavo ir J. Lapienis, I. Januškevičiūtė ir savarankiškai besiruošiantis R. Zaveckas. Pastarasis taip pat 

įvykdęs bazinį žiemos olimpinių varžybų normatyvą. 

 

LNSA Kalnų slidinėjimo komitetas pilnai įvykdė LNSA programą šioje dalyje, šiuo metu formuojami papildomį nauji uždaviniai geriausiam kalnų slidininkui 

A.Drukarovui siekiant gauti antrą vyrų kvotą 2022 metų Žiemos Olimpinėse žaidynėse.  

 

Kita veiklos programos kryptis yra Trenerių tobulinimo kryptis. 
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Į LNSA kuruojamų bazių gretas bandome pritraukti naujų trenerių. Druskininkuose kartu su Druskininkų savivaldybe Erlandas Ruseckas buvo įtrauktas į 

Druskininkų sporto centrui reikalingų pareigybių (kalnų slidinėjimo trenerių) sąrašą, bei iš savivaldybės gautas finansavimas mokslams Lietuvos sporto 

universitete. Tikimės kad greitu metu Erlandas pradės treniruoti vaikus Druskininkuose. 

Taigi kalnų slidinėjimo komitetas preciziškai vykdo LNSA valdybos patvirtintas veiklos gaires ir šioje srityje. 

Trečia programos kryptis „Teisėjai ir jų rengimo kryptis“ 

 

LNSA siekdama suburti komandą galinčią savarankiškai organizuoti ir pravesti FIS lygio varžybas 2020/2021 sezono metu net 22 kartus (LTU NC (Pozza 

di Fassa 2*SL ir 2*GS) ir NJC (Kronplatz 2*SL ir 2*GS) Italijoje, Suomijos NC Levi 4*SL ir 2*GS, bei Yllas 8*DH, 6*SG ir 2*AC)) prisidėjo prie FIS 

rango varžybų rengimo, buvo šių varžybų trasos teisėjais,  vyr. teisėju bei varžybų FIS delegatu.  Taip pat projektų vadovas Artūras Bikulč laikė baigiamuosius 

praktinius egzaminus ir 2021 m. balandžio mėn. tapo FIS Techniniu delegatu. Pagal kalnų slidinėjimo komiteto 2018-2022 metų programą techninis delegatas 

LNSA gretose turėtų „atsirasti“ iki 2022 metų.   

 Taigi Kalnų slidinėjimo komitetas tinkamai vykdo programą ir šioje srityje  

 

Ketvirta programos dalis „Varžybos: FIS varžybos, Vaikų ir jaunučių varžybos, Lietuvos taurė“  

 

Pristatydamas kalnų slidinėjimo komiteto darbus šioje srityje noriu šiek tiek priminti Kalnų slidinėjimo komiteto biudžeto dalis.  

• FIS pinigai kurie susideda iš  (i) Varžybų organizavimas ; (ii) Dalyvavimas Pasaulio čempionatuose (iii) Veiklą  (iv) Valdyba gali priskirti dalį lėšų iš 

paramos ir bazinės dotacijos.  

•  (i) dalyvių skaičius čempionatuose ir varžybose Lietuvoje. Sportininkų rengimui pinigų negauname, nes nebuvo TOP 32 sportininkų. (ii) Valdybos ir 

administracijos veiklos (tame tarpe ir trenerių kvalifikacijos kėlimas)  

• LTOK pagal finansuojamas olimpines programas. 

 

Kalnų slidinėjimo komiteto nariai suprasdami jog prisidėti prie sportininkų rengimo gali tik iš lėšų gaunamų už vykdomas veiklas ir organizuojamas varžybas  

sistemingai didina organizuojamų varžybų skaičių. FIS sportininkų rėmimas yra neišvengiamas ir būtinas, tačiau komiteto pagrindinės pajamos yra 

generuojamos kalnų slidinėjimo komiteto vykdydamos veiklos dėka.   

Šiais metais organizuotose įvairiuose čempionatuose bendrai dalyvavo 969 dalyviai (pernai 1892 dalyviai).  Iš jų 181 LTU taurės etapuose, kiti – FIS varžybose. 

Be abejo dėl pandemijos buvo atšaukta didžioji dalis varžybų Lietuvoje, o ne FIS LTU čempionatas perkeltas iš Italijos į Lenkiją. Taigi varžybų skaičiaus ir 
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dalyvių skaičius dėl pandemijos sumažėjo beveik dvigubai.  Bet buvo suorganizuotos 10 FIS rango varžybų, kas davė papildomų taškų FIS dotacijų algoritme 

ir už šias pravestas varžybas gausime papildomai lėšų 2021-22 m. sezonui.  

 

Bendras LNSA AS biudžetas varžyboms šiais metais (skirtumas tarp išleistų lėšų ir surinktų startinių mokesčių)  yra   minus 3019,00 Eurai. Visų pirma šiais 

metais buvo organizuotos ir pravestos 10 FIS varžybų, todėl buvo papildomų išlaidų susijusių su apdovanojimais ir atstovavimu varžybose. Taigi atsižvelgiant 

į FIS varžybų kiekį ir planuojama gauti  FIS dotaciją už pravestas tarptautines varžybas, bei dotaciją iš Švietimo ir sporto ministerijos AS nors ir nepadengė 

varžybų startiniais mokesčiais, bet telpa į biudžeto sumas gaunamą už organizuojamas varžybas Lietuvoje ir tarptautines varžybas.  

Taip pat puikiai išskirstėme gaunamas LTOK  lėšas pasirengimui Olimpinėms varžyboms, rengėme jaunuosius sportininkus, kas atsispindi jų rezultatuose 

svarbiausiuose sezono startuose.  

LTU ne FIS SL ir GS čempionatus perkėlėme iš Italijos į Lenkiją, džiaugiamės kad iš vis galėjome įvykdyti šias varžybas ir ateinančiame sezone taip pat 

planuosime varžybas ir Lenkijoje. Suchėje buvo surengtos ne tik varžybos, bet ir LNSA koordinuojama treniruočių stovykla varžyboms pasirengti. Treniruočių 

metu treneriai tarpusavyje bendradarbiavo ir sėmėsi patirties vieni iš kitų. 

Lentelėje pateikta varžybų santrauka su dalyvių skaičiais ir biudžetais. 

 

Eil. Nr. VARŽYBŲ PAVADINIMAS Data Vieta Rungtis 
Dalyvių 

grupės 

Dalyvi

ų 

skaičiu

s 

surinkta 

starto 

mokesčio 

išlaidos Pelnas 

1 

Lietuvos kalnų slidinėjimo SSL (Super 

Slalomo) čempionatas. (1 ET.) 
 2020.10.10 

Snow Arena, 

Druskininkai 
SL ir SSL 

U8-

U16,  Masters, 

Elite 

51+51

=102 
1540 1427,55 112,45 

2 

Lietuvos Nacionalinis Kalnų slidinėjimo 

jaunimo čempionatas 

2021 sausio 

22-23 
Kronplatz, ITA SL ir GS FIS 

104+92

+86+9

3=375 

3994 2814 1180 

3 

Lietuvos čempionatas (ne FIS) SL ir GS 

rungtyse. LTU taurės 2 et. 

2021 vasario 

19-20 d. 
Suche, Lenkija SL ir GS 

U12-

U16,  Masters, 

Elite 

35+44

=79 
340 2650 -2310 
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4 

LTU FIS NC SL ir GS 
2021.03.03-

05 

ITA, Pozza di 

Fassa 
SL ir GS FIS 

96+51

+93+5

1=291 

0 2001 -2001 

5 

LTU FIS  SL 2021.03.17 Dobbiaco SL  FIS 
56+66

=122 
0 

Kartu su 

Kronpla

tz. 

0 

      969 5874 8893 -3019 

 

LTU taurės varžybos šiais metais turėjo Online transliaciją, kas sezono pabaigoje vėl davė teigiamą rezultatą. WIESSMANN prekinio ženklo atstovai 4000 eurų 

parama parėmė Lietuvos taurės varžybas. Viso pagal pasirašytą paramos sutartį bus pervesta 10 000 eurų. Taip pat sudarėme sutartį su kitu rėmėju ir tikimės iki 

birželio mėnesio pabaigos sulaukti papildomų 5000,00 eurų paramos.  

LNSA klubai (Snow Arena RT ir Snow Bees) dalyvavo ir FIS Children varžybose Italijoje bei Ukrainoje. Ukrainoje nugalėtojais tapo Liepa Karlonaitė, Neringa 

Stepanauskaitė ir Nojus Užkuraitis, o Milena Juodeškaitė lipo ant prizininkų pakylos. 

FIS Camp dalyvavo Kristijonas Merkys, bet dėl traumos grįžo anksčiau laiko į Lietuvą. 

Kalnų slidinėjimo komitetas 4 programos punktą vykdė pilna apimtimi, taip kaip buvo numatyta LNSA programoje. 

 

Penktoji programos dalis „Sporto centrai ir infrastruktūra“ 

Palaikome gerus santykius su „Snow Arena“ kuri dėl pandemijos šiuo metu nedirba, bet birželio mėnesį planuoja vėl atverti duris kalnų slidininkams.  Dėl 

pandemijos ir sniego dangos nebuvimo su kitais Lietuvos sporto centrais praktiškai nebuvo bendradarbiauta. Kilo sunkumų bendraujant su Anykščių Kalitos 

kalnu dėl Gabijos Šinkūnaitės rengimosi PČ, taip pat ir su Liepkalnio kalnu, dėl sportininkų treniruočių ir sportinio šlaito paruošimo. 

LNSA ir klubas Snow Bees, gavo paramą iš SRF, už kurią buvo pradėti rengti jaunieji kalnų slidininkai bei snieglentininkai. Vaikų rengimas dėl pandemijos 

nutrūko 2020 m. lapkričio mėnesį. Atsinaujinus galimybėms toliau bus tęsiami vaikų užsiėmimai kalnų slidėmis ir snieglentėmis visuose Lietuvos kalnų 

slidinėjimo centruose (Druskininkai, Vilnius, Anykščiai, Ignalina, Aukštagirė). 

 

LNSA Kalnų slidinėjimo komiteto pirmininkas 


