
 

 

 

2015/2016 m. sezono Lietuvos jaunių, jaunučių, vaikų slidinėjimo čempionato bei 

pirmenybių I turo varžybos 
 

N U O S T A T A I 
 

 

Varžybų tikslas:  

Populiarinti žiemos sportą Lietuvoje, išaiškinti Lietuvos čempionus ir prizininkus jaunučių bei vaikų 

amžiaus grupėse. 

 

Vykdymo vieta ir laikas: 

Varžybos bus vykdomos 2016 m. sausio 17 dieną Ignalinoje - Lietuvos žiemos sporto centro bazėje. 

 

Vadovavimas ir vykdymas: 

Varžybas rengia Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija. Vykdo Ignalinos KSC, Lietuvos 

žiemos sporto centras.  

Vyr. Teisėjas: Henrikas Rudakas; 

Vyr.sekretorė: Anutė Jovaišienė; 

Organizacinio komiteto vadovas: Jonas Paslauskas. 

 

Varžybų dalyviai: 

Varžybose dalyvaujantys sportininkai skirstomi pagal amžiaus grupes:  

1) Jauniai ir jaunės ,,A” gr. (V17/M17) 1998-1999 m.g. – 7,5 km/5 km.  

(dalyvauja Lietuvos pirmenybių I turo varžybose); 

2) Jauniai ir jaunės ,,B” gr. (V15,/M15) 2000-2001 m.g. – 5 km/3 km.  

(dalyvauja Lietuvos čempionato I turo varžybose); 

3) Jaunučiai, jaunutės (V13/M 13)  2002 – 2003 m.g.  – 3 km/2 km.  

(dalyvauja Lietuvos čempionato I turo varžybose); 

4) Vaikų grupė (V11/M11) 2004 m.g. ir jaunesni – 3 km/2 km.  

(dalyvauja Lietuvos čempionato I turo varžybose). 

 

Varžybų  programa:    

Sausio 17d.: 

Iki 10.00 val. - atvykimas į Lietuvos ŽSC, Ignalinoje. 

10.30 val. - starto numerių išdavimas. 

11.00 val. – varžybų laisvu stiliumi pradžia, vaikų grupė mergaitės - bendras startas. 

Po finišo -  vaikų grupė – berniukai - bendras startas. 

Po finišo -  jaunučiai – mergaitės - bendras startas. 

Po finišo - jaunučiai -  berniukai - bendras startas.  

Po finišo – jaunės - bendras startas. 

Po finišo - jauniai – bendras startas. 

Varžybos vykdomos laisvu stiliumi 

13.30 val.  - apdovanojimai. 



 

Apdovanojimas. Varžybų nugalėtojai bei prizininkai savo amžiaus grupėse apdovanojami medaliais 

ir diplomais.  

 

Paraiškos ir dalyvių priėmimo sąlygos: 

Dalyvių registracija internertu http://goo.gl/forms/JK16NcH70q iki 2016 m. sausio mėn. 15 d. 

12.00 val.  

Gydytojo vizuotas vardines paraiškas pateikti vyr. sekretorei. 

 

Komandiruojanti organizacija apmoka dalyvių komandiruotės išlaidas. 

Už saugą varžybų metu atsako varžybų vykdytojai. Už nepilnamečių saugumą yra atsakingi juos 

lydintys asmenys. 

 

P.S.  LNSA ir varžybų vyriausias teisėjas pasilieka teisę keisti varžybų programą. 

 

 

Nuostatai patvirtinti LNSA valdybos el. balsavimu vykdytu 2016 m. sausio mėn 11 d. 

 

http://goo.gl/forms/JK16NcH70q

