
 

 

LIETUVOS NACIONALINĖS SLIDINĖJIMO ASOCIACIJOS 

LYGUMŲ SLIDINĖJIMO POSĖDIS 

2022-10-15 

Liudiškių g. 53, Anykščiai 

Pradžia 10:30 val. 

  

 

 

Posėdžio klausimai/darbotvarkė: 

1. 2022 m. vasaros varžybų sezono apžvalga (pasirengimas, pasiekti rezultatai.   

suorganizuotos varžybos ir kt.). 

2. 2022-2023 m. žiemos varžybų sezono kalendoriaus planas. Svarstymas ir 

tvirtinimas. 

3. Pasiruošimas bei dalyvavimas tarptautinėse 2022-2023 m. žiemos sezono 

varžybose.  

        Europos olimpinis festivalis Italija. 

        Pasaulio jaunimo čempionatas Kanada. 

        Pasaulio čempionatas Slovėnija. 

4. FIS varžybų Lietuvoje organizavimas. 

5. Komiteto biudžetas. 

6. Kiti einamieji klausimai (inventorius ir pan.) 

 

 

Posėdis 

 

1. SVARSTYTA. 2022 m. vasaros varžybų sezono apžvalga (pasirengimas, 

pasiekti rezultatai.   suorganizuotos varžybos ir kt.). 

A. Drūsys aptarė praėjusio vasaros sezono suaugusiųjų, jaunimo rinktinių 

pasirengimo stovyklų planus bei dalyvavimą tarptautinėse varžybose. 

S. Dervinis ir K. Strolienė pateikė įžvalgas dėl geresnių rezultatų kitiems 

sezonams. 

Pasiūlyta kitų metų Lietuvos riedslidžių taurės etapuose surengti papildomą 

bėgimo rungtį. 

Aptarta galimybė kitais metais Lietuvoje organizuoti Baltijos taurės etapo 

varžybas. 



 

 

NUTARTA. Artėjant kitų metų vasaros sezonui patikslinti varžybų vykdymo 

tvarką pagal pateiktus pasiūlymus. 

2. SVARSTYTA. 2022-2023 m. žiemos varžybų sezono kalendoriaus planas. 

Svarstymas ir tvirtinimas. 

Nariai aptarė galimybę organizuojant varžybas atkreipti dėmesį į unikalių 

sportininkų dalyvių skaičių Lietuvos čempionato varžybose. 

NUTARTA. Papildomai į varžybų kalendorių įtraukti Lietuvos ilgų nuotolių 

čempionatą (2023 m. kovo 18 d.) 

3. SVARSTYTA. Pasiruošimas bei dalyvavimas tarptautinėse 2022-2023 m. 

žiemos sezono varžybose. 

Aptartos jaunimo rinktinių dalyvavimo galimybės Europos jaunimo žiemos 

olimpiniame festivalyje bei Pasaulio jaunimo slidinėjimo čempionate. 

Svarstyta atrankos tvarka į Europos jaunimo žiemos olimpiniame festivalyje. 

Aptartas dalyvavimas Pasaulio slidinėjimo čempionate. 

NUTARTA. Atrankines varžybas Europos jaunimo žiemos olimpinio 

festivalio kandidatams vykdyti: 

- 2022 m. gruodžio 9-11 dienomis Idre (Švedija); 

- 2022 m. gruodžio 28-29 d. Ignalinoje (pagal oro sąlygas); 

- 2022 m. gruodžio 22 d. Mammaste (Estija) – atsarginis startas; 

Į EJOF 2023 rinktinės sudėtį įtraukti atsižvelgus į pasiektus rezultatus šiose 

varžybose. 

Į Pasaulio jaunimo slidinėjimo čempionatą siųsti 2 merginas ir 1 vaikiną su 

komandos treneriu bei vadovu. Atrankos kriterijai: 

- Sportininko dalyvavimas ir rezultatai FIS bei nacionalinėse slidinėjimo 

varžybose; 

- Sportininko rezultatai 2022 m. Lietuvos riedslidžių taurės etapuose; 

- Sportininko rezultatai FIS varžybose 2022-2023 m. sezone. 

Nutarta į šio čempionato pirminį rinktinės kandidatų sudėtį įtraukti Ernest 

Tretjakov, Ievą Dainytę ir Eglę Savickaitę. 

Į Pasaulio suaugusiųjų slidinėjimo čempionatą teikti tokį komandos narių 

skaičių: 4 vyrai + 4 moterys. Atrankos kriterijai: 

- Sportininko dalyvavimas ir rezultatai FIS bei nacionalinėse slidinėjimo 

varžybose; 

- Sportininko rezultatai 2022 m. Lietuvos riedslidžių taurės etapuose; 

- Sportininko rezultatai FIS varžybose 2022-2023 m. sezone. 

4. SVARSTYTA. FIS varžybų Lietuvoje organizavimas. 

Klausimas aptartas ties 2 punktu. 



 

 

NUTARTA. Nutarta vadovautis apsvarstytu 2022-2023 m. žiemos varžybų 

Lietuvoje kalendoriumi. 

5. SVARSTYTA. Komiteto biudžetas. 

R. Arlauskas pateikė komiteto biudžeto planą bei išlaidų pasiūlymus.  

NUTARTA. Pritarti pateiktam komiteto biudžeto planui. 

6. SVARSTYTA. Kiti klausimai. 

Aptarta inventoriaus įsigijimo galimybė jaunimo rinktinių kandidatams. 

NUTARTA. A. Drūsiui ir D.J. Petrovui treneriai turi pateikti rinktinių 

kandidatų inventoriaus poreikio sąrašus, pagal kuriuos būtų vykdomas 

pirkimas. 

 

 

 

 
                               

 


