
 

 

2014-2015 m. Lietuvos slidinėjimo čempionato 

 

N U O S T A T A I 

 

Varžybų tikslas. Populiarinti slidinėjimą, išaiškinti stipriausius Lietuvos sportininkus. 

 

Vykdymo vieta ir laikas. Varžybos bus vykdomos  2015 m. sausio 3-4 dieną Ignalinoje – Lietuvos 

žiemos sporto centre. 

 

Vadovavimas ir vykdymas. Varžybas rengia Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija. 

Vyriausias teisėjas Henrikas Rudakas, vyriausioji sekretorė Anutė Jovaišienė. 

 

Varžybų dalyviai. Varžybose gali dalyvauti visų šalių piliečiai. Užsienio šalių piliečiai dalyvauja be 

konkurencijos. Sportininkai skirstomi į grupes pagal amžių:  

 

1) Vyrai – V21 ir moterys - M21 (1994 m.g. ir vyresni); 

2) Jaunuoliai – V19 ir jaunuolės - M19 (1995 - 1996 m.g.); 

3) Jauniai “A” grupė - V17  ir  jaunės - M17 (1997 m.g.  ir 1998 m.g.); 

4) Jauniai “B” grupė - V15 ir jaunės “B” grupė - M15 (1999 m.g. ir jaunesni). 

 

Varžybų  programa:    

 

Sausio 3 d. varžybos klasikiniu stiliumi. 

 

Iki 11.00 val. Komandų atvykimas į Ignalinos žiemos sporto centrą (Sporto g. 3, Ignalina). 

11.30 – Vadovų pasitarimas. Starto numerių išdavimas. Susipažinimas su trasa. 

12.00 val. Varžybų pradžia.  

12.00 val. Pavienis startas, intervalas 30 sek. 3 km. – jauniai „B“ grupė ir jaunės „B“ grupė. 

12.40 val. Pavienis startas, intervalas 30 sek. 5 km. – jaunės „A“ grupė, jaunuolės, moterys. 

13.20 val. Pavienis startas, intervalas 30 sek. 7,5 km. – jauniai „A“ grupė, jaunuoliai, vyrai.  

 

Sausio 4 d. varžybos laisvu stiliumi. 

 

10.00 val. Varžybų pradžia 

10.00 val. Pavienis startas, intervalas 30 sek. 5 km. – jauniai „B“ grupė ir jaunės „B“ grupė. 

10.40 val. Pavienis startas, intervalas 30 sek. 7,5 km. - jaunės „A“ grupė, jaunuolės, moterys. 

10.20 val. Pavienis startas, intervalas 30 sek. 10 km. – jauniai „A“ grupė, jaunuoliai, vyrai  

13.00 val. Apdovanojimai 

 

 

Paraiškos ir dalyvių priėmimo sąlygos.  

Dalyvių registracija iki 2014 m. sausio mėn. 1 d. 23.59 val. 

 



 

 

Nugalėtojų ir prizininkų nustatymas, apdovanojimai: rezeultatai nustatomi elektrnine laiko 

fiksavimo sistema. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais 

 

Dalyviai patys atsako už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu, už moksleivius atsako ir jų 

treneriai. 

Komandiruojanti organizacija apmoka dalyvių komandiruotės išlaidas. 

 

 

 

 

 

 

LNSA atsakingasis sekretorius   Evaldas Brazlauskis 


