LIETUVOS NACIONALINĖS SLIDINĖJIMO ASOCIACIJOS
ATSAKINGASIS SEKRETORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL 2019 M. EUROPOS JAUNIMO OLIMPINIO
FESTIVALIO DALYVIŲ (SLIDINĖJIMO DISCIPLINOS
SPORTININKŲ) ATRANKOS ORGANIZAVIMO TVARKOS
TVIRTINIMO
2018 m. spalio 26 d. Nr. VA 1810-04
Vilnius
T v i r t i n u 2019 m. Europos jaunimo olimpinio festivalio dalyvių (slidinėjimo
disciplinos sportininkų) atrankos organizavimo tvarką (pridedama).
N u s t a t a u dalyvavimo 2019 m. Europos jaunimo olimpinio festivalio dalyvių
atrankos varžybose ir oficialiose treniruotėse dotacijos apskaičiavimo fiksuoto
dydžio normą – 23,00 Eur/d.

Atsakingasis sekretorius

Stanislav Sabaliauskas

Patvirtinta Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos
atsakingojo sekretoriaus 2018 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. VA 1810-04

2019 M. EUROPOS JAUNIMO OLIMPINIO FESTIVLIO DALYVIŲ
(SLIDINĖJIMO DISCIPLINOS SPORTININKŲ) ATRANKOS
ORGANIZAVIMO TVARKA
1. Europos jaunimo olimpinio festivalio (toliau – EJOF) sportininkų komandą
sudaro 2 vaikinai ir 2 merginos.
2. Atrankoje gali dalyvauti 2001–2002 m. gimę sportininkai.
3. Sportininkų atranka organizuojama 1:
2019 m. sausio 5–6 d. Ignalinoje (Lietuva)

L – SP 1,1 km F / 5 km C
M – SP 1,1, km F / 10 km C

2019 m. sausio 12–13 d. Madonoje (Latvija)

L – SP 1,1 km C / 5 km F
M – SP 1,7 km C / 10 km F

4. Sportininkams, dalyvaujantiems atrankoje, už kiekvienoje rungtyje pasiektą
rezultatą suteikiami įskaitiniai taškai. Tarp atrankoje dalyvaujančių sportininkų
geriausią rezultatą pasiekusiam sportininkui suteikiamas 1 taškas, antrąjį rezultatą
pasiekusiam sportininkui suteikiami 2 taškai, trečiąją rezultatą pasiekusiam
sportininkui suteikiami 3 taškai, ketvirtąją – 4 taškai, penktąją – 5 taškai ir t.t.
5. EJOF komanda formuojama iš sportininkų, kurie surinko mažiau taškų. Keliems
sportininkams surinkus vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiamą tam
sportininkui, kuris pasiekė geresnį rezultatą varžybose klasikiniu stiliumi.
6. Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija (toliau – LNSA) dalyvavimui
atrankos varžybose skiria dotaciją. Dalyvavimui atrankos varžybose (2 x 2 d.) ir
oficialiose treniruotėse vieną dieną prieš varžybas (2 x 1 d.) kiekvienam
sportininkui nustatoma fiksuoto dydžio norma 23,00 Eur/d. Iš viso vieno
sportininko dalyvavimui atrankos varžybose skiriama 138 Eur (6 d. x 23 Eur).
7. Dalyvavimo atrankos varžybose dotacija skiriama tik LNSA nariams.
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dėl oro sąlygų varžybos gali būti perkeltos

8. Prašymas skirti dotaciją dalyvavimui atrankos varžybose pateikiamas
iki 2018 m. gruodžio 30 d. imtinai (adresu stanislav.sabaliauskas@nsaski.lt).
Prašyme turi būti nurodyti visų atrankos varžybose dalyvausiančių sportininkų
vardai, pavardės, gimimo metai ir pareiškėjo banko sąskaitos numeris.
9. Jeigu pareiškėjo prašyme nurodytas sportininkas nedalyvauja atrankos
varžybose, paraiškos teikėjas privalo grąžinti to sportininko dalyvavimui skirtas
lėšas į LNSA banko sąskaitą iki 2019 m. sausio 30 d.
10. LNSA nariui skirta dotacija gali būti skirta trenerių ir sportininkų maistpinigių
arba dienpinigių išmokėjimui, apgyvendinimo, transporto nuomos arba transporto
kuro išlaidoms finansuoti arba slidinėjimo sporto inventoriui įsigyti.
11. Pareiškėjas, teikdamas prašymą, įsipareigoja gautas lėšas naudoti Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
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