
 

 

 

Atnaujinta: 2018-02-15 

 
FIS SES Cross-coutry CUP 

2018 m. vasario 27-28 d. Ignalina, Lietuva 
 

Varžybų tikslas:  
Populiarinti slidinėjimo sportą Lietuvoje bei išsiaiškinti stipriausius 2017/2018 m. sezono Mažųjų 

slidinėjimo tautų (SES) slidininkus. 

 

Varžybų vieta ir data:  

Varžybos bus rengiamos Lietuvos žiemos sporto centre, Sporto g. 3, Ignalinoje, 2018 metų vasario 

27-28 dienomis. 

Atstumas iki Ignalinos: 

120 kilometrų nuo Vilniaus oro uosto (VNO); 

160 kilometrų nuo Kauno oro uosto (KUN); 

270 kilometrų nuo Rigos oro uosto (RIX). 

 

Varžybų organizatoriai ir vykdytojai: 

Mažųjų slidinėjimo tautų organizacija (SES) 

Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija 

Lietuvos žiemos sporto centras 

Ignalinos kultūros ir sporto centras 

 

Varžybų žiuri: 

FIS Techninis delegatas Vahur Leemets (Estija) 

Nacionalinis techninis delegatas Juris Pipkalejs (Latvija) 

 

Organizacinis komitetas: 
Varžybų direktorius Jonas Paslauskas (Lietuva) 

Trasos direktorius Bronius Cicėnas (Lietuva) 

Varžybų sekretorius Dovydas Mickus (Lietuva) 

 

Dalyviai 

Visi dalyviai varžosi vienoje vyrų - M21 ir moterų – W21 grupėje (dalyviai, gimę ne anksčiau 2002 

metų). Visų šalių dalyviai gali startuoti šiose varžybose. Visi dalyviai privalo turėti galiojantį 

sveikatos draudimą bei galiojantį FIS kodą. 

 

Varžybų programa: 

Pirmadienis, vasario 26 diena, 2018 metai 

12:00 Oficiali treniruotė 

20:00 Komandos vadovų pasitarimas (konferencijų salė) 

 

Antradienis, vasario 27 diena, 2018 metai 

10:00 – 11:30 Oficiali treniruotė 

10:30 – 11:45 Starto numerių išdavimas 

11:00 Komandos vadovų susirinkimas (konferencijų salė) 

11:45 Oficiali atidarymo ceremonija 

12:00 Kvalifikacija. Sprintas laisvuoju stiliumi. Moterys 

12:30 Kvalifikacija. Sprintas laisvuoju stiliumi. Vyrai 

https://www.google.lt/maps/place/Lietuvos+%C5%BEiemos+sporto+centras/@55.3370096,26.177991,706m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x7140cb5186012a2f!8m2!3d55.3356171!4d26.1804494


 

 

 

13:30 Ketvirtfinaliai, pusfinaliai, finalai 

15:30 Oficiali apdovanojimų ceremonija 

 

Trečiadienis, vasario 28 diena, 2018 metai 

9:00 – 10:30 Oficiali treniruotė 

9:30 – 10:45 Starto numerių išdavimas 

10:00 Komandos vadovų susirinkimas (konferencijų salė) 

11:00 5 km distancija laisvuoju stiliumi moterims. Pavienis startas 

12:00 10 km distancija laisvuoju stiliumi vyrams. Pavienis startas 

13:30 Oficiali apdovanojimų ceremonija 

 

Starto mokestis: 

Starto mokestis – 10 EUR vienas startas. Lietuvos piliečiams starto mokestis netaikomas. 

Mokestis gali būti apmokėtas banko pavedimu (ne vėliau kaip 2018 m. vasario 24 dienos) arba 

grynaisiais varžybų registracijoje prieš starto numerių pasiėmimą. 

Informacija banko pavedimui: 

Lietuvos žiemos sporto centras 

Banko sąskaitos numeris (IBAN):  LT964010043700080629 

Įmonės kodas: 155515118 

VAT kodas: LT555151113 

Bankas: AB DnB NORD, SWIFT: AGBLLT2X 

 

Registracija: 

Registracija internetu gali būti atlikta šiuo adresu: https://goo.gl/forms/61Y0lxiZtxOjB2tm1 arba 

elektroniniu paštu: info@nsaski.lt ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 22 dienos, 20 val. 

Užsiregistravusių sąrašas: https://goo.gl/Vx84h4 

 

Treniruočių ir varžybų vieta: 

Atstumas nuo artimiausio viešbučio iki varžybų trasos yra 200 metrų. 

Kitos treniruočių vietos: treniruoklių salė, krepšinio aikštelė, 25 metrų ilgio baseinas yra už 3 

kilometrų nuo varžybų vietos. 

 

Apgyvendinimo informacija SES nariams: 

Viešbutis “Žuvedra“ (3 km. nuo varžybų vietos). 

https://goo.gl/HhgIRZ , el.paštas: info@zuvedra.com, Tel.Nr: +370 686 090 69 arba +370 687 854 55 

Apgyvendinimas dviviečiame kambaryje su pusryčiais (1 naktis) – 50 Eur. 

Apgyvendinimas triviečiame kambaryje su pusryčiais (1 naktis) – 75 Eur. 

Apgyvendinimas keturviečiame kambaryje su pusryčiais (1 naktis) – 80 Eur. 

Viešbutyje yra restoranas. 

 

Sodyba “Saulėtekis“ (500 metrų nuo varžybų vietos). 

http://www.sodybasauletekis.lt/. el.paštas: info@sodybasauletekis.lt, Tel.Nr: +370 650 699 55 

Apgyvendinimas dviviečiame kambaryje su pilnu maitinimu (1 naktis) – 56 Eur. 

Apgyvendinimas triviečiame kambaryje su pilnu maitinimu (1 naktis) – 84 Eur. 

Apgyvendinimas keturviečiame kambaryje su pilnu maitinimu (1 naktis) – 112 Eur. 

 

Lietuvos žiemos sporto centras (200 metrų nuo varžybų vietos). 

https://goo.gl/Bw8VFf, el. Paštas lzsc@ignet.lt, Tel. Nr.: +370 686 35132. 

Apgyvendinimas diviečiame kambaryje (1 naktis) – 35 Eur. 

https://goo.gl/forms/61Y0lxiZtxOjB2tm1
mailto:info@nsaski.lt
https://goo.gl/Vx84h4
https://goo.gl/HhgIRZ
mailto:info@zuvedra.com
http://www.sodybasauletekis.lt/
mailto:info@sodybasauletekis.lt
https://goo.gl/Bw8VFf
mailto:lzsc@ignet.lt


 

 

 

Apgyvendinimas triviečiame kambaryje – 65 Eur. 

Apgyvendinimas keturviečiame kambaryje (2 suaugę + 2 vaikai) (1 naktis) – 70 Eur. 

 

Transporto informacija SES nariams: 

Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija suteiks pervežimo paslaugas. Priklausomai nuo dalyvių 

skaičiaus LNSA suteiks pervežimo Vilniaus oro uostas – Ignalina – Vilniaus oro uostas bei transporto 

nuomos paslaugas. Skrydžių informaciją prašome siųsti el paštu: dovydas.mickus@nsaski.lt  

 

WAX kabinos: 

WAX kabinos bus suteikiamos nemokamai kiekvienai šaliai priklausomai nuo sportininkų skaičiaus. 

 

SES kompensacija: 

SES savo nariams suteikia 500 eurų/asmeniui kompensaciją už dalyvavimą varžybose (daugiausia 2 

vyrams, 2 moterims, 1 treneriui). 

 

Vizos: 
SES narės, kurių sportininkams reikalingi kvietimai vizoms gauti, turi susisiekti el.paštu: 

info@nsaski.lt arba telefonu +370 625 87275. 

 

Nenumatytos aplinkybės: 

Dėl sniego trūkumo arba aukštos temperatūros Ignalinoje, ko pasekoje varžybų nepavyktų įvykdyti, 

jos būtų perkeliamos į Madoną, Smeceres Sils slidinėjimo centrą (Latvija). Šis slidinėjimo centras yra 

300 km. į šiaurę nuo Ignalinos. Sprendimas bus priimtas likus ne mažiau nei savaitei iki varžybų. 

 

Organizatoriai yra atsakingi už saugumą varžybų metu. Suaugusieji patys atsako už savo saugumą, 

treneriai atsako už savo vaikų saugumą. 

 

Dėl platesnės informacijos kreipkitės numeriu +370 625 87275 arba elektroniniu paštu: 

dovydas.mickus@nsaski.lt 
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