
   

 

 
 

2016/2017 m. sezono LIETUVOS SUAUGUSIŲJŲ, JAUNIMO, JAUNIŲ, JAUNUČIŲ IR 
VAIKŲ SLIDINĖJIMO ČEMPIONATAS 
Lietuvos žiemos sporto centras, Ignalina 

 

Varžybų tikslas:  
Populiarinti slidinėjimo sportą ir išaiškinti stipriausius Lietuvos slidininkus ir komandas suaugusiųjų, 

jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų tarpe. 

 

Data ir vieta:  

Varžybos bus vykdomos Lietuvos žiemos sporto centre, Ignalinoje (Lietuva) 2017 m. kovo 11-12 

dienomis. 

 

Varžybų vykdytojai: 

Lietuvos žiemos sporto centras 

Ignalinos kultūros ir sporto centras 

 

Varžybų žiuri: 

Varžybų direktorius: Jonas Paslauskas 

 

Organizacinis komitetas: 

Trasos direktorius: Bronius Cicėnas 

Varžybų sekretorius: Dovydas Mickus 

 

Dalyviai (distancija):  
1) Vyrai – V21 ir Moterys – M21 (gimę 1982 – 1996 m.) 5 km. moterims 10 km. vyrams; 

2) Jaunimas vaikinai – V19 ir Jaunimas merginos – M19 (gimę 1997 – 1998 m.) 5 km. merginoms ir 

10 km. vaikinams; 

3) Jauniai vaikinai – V17 ir Jaunės merginos – M17 (gimę 1999 – 2001 m.) 5 km. merginoms ir 10 

km. vaikinams; 

4) Jaunučiai vaikinai – V15 ir Jaunutės merginos – M15 (gimę 2002 – 2004 m.) 3 km. merginoms ir 5 

km. vaikinams; 

5) Vaikai: berniukai V13 ir mergaitės M13 (gimę 2005 – 2007 m.) 2 km. mergaitėms ir 3 km. 

berniukams; 

6) Veteranai – V35 ir Veteranės – M35 (gimę 1981 – 1967 m.) 5 km. moterims ir 10 km. vyrams. 

7) Veteranai – V50 ir Veteranės M50 (gimę 1966 m. ir vyresni). 3 km. moterims ir 5 km. vyrams. 

 

Dalyviai (komandinis sprintas):  

1) Vyrai – V21 ir Moterys – M21 (gimę 1998 m. ir vyresni); 

2) Jauniai vaikinai – V17 ir Jaunės merginos – M17 (gimę 1999 – 2001 m.); 

3) Jaunučiai vaikinai – V15 ir Jaunutės merginos – M15 (gimę 2002 m. ir jaunesni). 

Sprinto estafečių komandą sudaro vieno klubo ar vienos sporto organizacijos (sporto centro, 

sporto mokyklos ar kt.) nariai.  

 



   
 

 

Varžybose gali dalyvauti visų šalių piliečiai. Užsienio šalių piliečiai dalyvauja be konkurencijos. 

Varžybų programa: 

Šeštadienis, kovo 11 d. 

11:00 – 12:45 Trasų apžiūra, oficiali treniruotė 

11:30 – 12:45 Starto numerių išdavimas  

12:00 Komandų vadovų pasitarimas (konferencijų salėje) 

12:45 Oficiali atidarymo ceremonija (stadione) 

13:00 Komandinio sprinto varžybos laisvu stiliumi visoms moterų grupėms (finalas) 

14:00 Komandinio sprinto varžybos laisvu stiliumi visoms vyrų grupėms (finalas) 

15:00 Oficiali apdovanojimų ceremonija 

 

Sekmadienis, kovo 12 d.  

8:30 – 9:45 Starto numerių išdavimas 

9:00 Komandų vadovų pasitarimas (konferencijų salėje) 

9:00 – 9:45 Oficiali treniruotė 

10:00 3, 5, 10 km. distancijos klasikiniu stiliumi visoms vyrų grupėms. Pavienis startas  

11:30 2, 3, 5 km. distancijos klasikiniu stiliumi visoms moterų grupėms. Pavienis startas 

14:00 Oficiali apdovanojimų ceremonija 

 

Nugalėtojų nustatymas: 

Sportininkai startuoja atskirose amžiaus vyrų ir moterų grupėse, pavieniu startu. Lietuvos čempionato 

įskaitoje sportininkas iškovoja vietą tiek bendroje vyrų ir moterų grupėje, tiek asmeninėje amžiaus 

grupėje.  

Komandinio sprinto varžybose dalyviai varžosi atskirose amžiaus grupėse. Nugalėtojai bei prizininkai 

bus apdovanojami tiek bendroje vyrų ir moterų komandų įskaitoje, tiek atskirose amžiaus grupėse. 

 

Sprinto trasos nugalėtojų nustatymas: 

Komandinio sprinto varžybose, dalyviai vyrai ir moterys startuoja bendrose grupėse. Rezultatai iš 

bendro protokolo bus išskirstyti į atskiras grupes. 

 

Starto mokestis: 

Starto mokestis Lietuvos slidinėjimo čempionate nebus taikomas. 

 

Dalyvių registracija: 

Registruotis galima www.lnsaski.lt svetainėje arba paspaudus šią nuorodą (Distancija): 

https://goo.gl/forms/xidJr3sZhWY8FCVf2 . Komandinis sprintas: 

https://goo.gl/forms/CaUylLeMTtspYRGn2 arba el. paštu daumantas.petrovas@nsaski.lt ne vėliau 

kaip iki 2017 m. kovo 9 d. 18 val. 

 

Apgyvendinimo galimybės: 

Lietuvos žiemos sporto centras: www.booking.com/hotel/lt/lietuvos-ziemos-sporto-centras.lt.html 

Dėl tikslesnės informacijos apgyvendinimo klausimais kreipkitės į Bronių Cicėną. Telefono numeris: 

+370 686 35132. 

 

http://www.lnsaski.lt/
https://goo.gl/forms/xidJr3sZhWY8FCVf2
https://goo.gl/forms/CaUylLeMTtspYRGn2
mailto:daumantas.petrovas@nsaski.lt
http://www.booking.com/hotel/lt/lietuvos-ziemos-sporto-centras.lt.html


   

 

Už saugą varžybų metu atsako varžybų vykdytojai. Pilnamečiai varžybų dalyviai yra patys atsakingi 

už jų pačių saugumą, už nepilnamečių saugumą yra atsakingi juos lydintys asmenys. 

 

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis el. paštu dovydas.mickus@nsaski.lt arba tel. +370 625 

87275 

 

 

 

Nuostatai patvirtinti LNSA valdybos, 2017 m. kovo 2 dieną. 
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