
  

 

Atnaujinta: 2018-03-04 

 
2017/2018 m. LIETUVOS SLIDINĖJIMO ČEMPIONATAS 

2018 m. kovo 10-11 dienos, Lietuvos žiemos sporto centras, Ignalina, Lietuva 
 

 

Varžybų tikslas:  
Populiarinti slidinėjimo sportą  ir išaiškinti stipriausius Lietuvos slidininkus. 

 

Varžybų vieta ir data:  

Varžybos bus rengiamos Lietuvos žiemos sporto centre, Sporto g. 3, Ignalinoje, 2018 metų kovo 10-

11 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: 

Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija 

Lietuvos žiemos sporto centras 

Ignalinos kultūros ir sporto centras 

 

Varžybų žiuri: 

FIS Techninis delegatas Germo Kalpus (Estija) 

Nacionalinis Techninis delegatas Jurijs Pipkalejs (Latvija) 

 

Organizacinis komitetas: 

Varžybų direktorius: Jonas Paslauskas (Lietuva) 

Trasos direktorius: Bronius Cicėnas (Lietuva) 

Varžybų sekretorius: Dovydas Mickus (Lietuva) 

 

Dalyviai:  

Komandiniame sprinte dalyviai skirstomi į grupes: 

 Vyrai – V21 ir Moterys – M21 (FIS grupė gimę 2002 ir vyresni); 

 Jaunučių vaikinų – V15 ir Jaunučių merginų – M15 (ne FIS grupė gimę 2003 ir jaunesni) 

 

Distancijoje klasikiniu stiliumi dalyviai skirstomi į grupes: 

 Vyrai - V21 ir Moterys - M21 (gimę 1983-1997 metais); 

 Jaunimas vyrai – V19 ir Jaunimas moterys – M19 (gimę 1998-1999 metais); 

 Jauniai vaikinai – V17 ir Jaunės merginos – M17 (gimę 2000-2002 metais); 

 Veteranai vyrai – V35 ir Veteranės moterys – M35 (gimę 1982 ir vyresni). 

Visi dalyviai startuos vienoje vyrų - V21 ir moterų – M21 grupėje (dalyviai, gimę ne anksčiau 2002 

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

sveikatos draudimą bei galiojantį FIS kodą. 

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


  

 

 

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

Lietuvos čempionato įskaitoje. Visi FIS sportininkai privalo turėti galiojantį sveikatos draudimą.  

 

Varžybų programa: 

Šeštadienis, kovo 10 d. 

10:00 – 11:50 Trasų apžiūra, oficiali treniruotė 

10:30 – 11:50 Starto numerių išdavimas 

11:00 Komandų vadovų pasitarimas (konferencijų salė) 

11:45 Oficiali atidarymo ceremonija (stadionas) 

12:00 Komandinio sprinto finalas laisvuoju stiliumi moterims* 

12:45 Komandinio sprinto finalas laisvuoju stiliumi vyrams* 

13:30 Komandinio sprinto finalas laisvuoju stiliumi mergaitėms 

14:15 Komandinio sprinto finalas laisvuoju stiliumi berniukams 

15:00 Oficiali apdovanojimų ceremonija 

*Užsiregistravus daugiau nei 10 komandų vyrų ir/ar moterų grupėje bus vykdomi pusfinaliai, todėl 

programa gali keistis. Galutinė programa bus paskelbta kovo 9 dieną. 

 

Sekmadienis, kovo 11 d. 

8:00 – 9:50 Trasų apžiūra, oficiali treniruotė 

8:30 – 9:50 Starto numerių išdavimas 

9:00 Komandų vadovų pasitarimas (konferencijų salėje) 

10:00 10 km. varžybos klasikiniu stiliumi vyrams. Pavienis startas 

11:00 5 km. varžybos klasikiniu stiliumi moterims. Pavienis startas 

12:00 Oficiali apdovanojimų ceremonija 

 

Nugalėtojų nustatymas: 

Varžybos vykdomos vadovaujantis Tarptautinėmis slidinėjimo taisyklėmis. Sportininkai startuoja 

eilės tvarka, atsižvelgiant į sportininko turimus FIS taškus. Sportininkai, kurie FIS taškų nėra 

iškovoję, startuoja atsitiktine tvarka. Sportininkai startuoja bendroje vyrų ir moterų grupėje. Lietuvos 

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

amžiaus grupėje. Kitų šalių sportininkai apdovanojami tik už užimtas prizines vietas M21 ir V21 

grupėse. 

 

Starto mokestis: 

Lietuvos piliečiai varžybose startuoja nemokamai. Užsienio piliečiams starto mokestis 10 Eur/vienas 

startas. Mokestis gali būti mokamas banko pavedimu (ne vėliau nei iki 2018 m. kovo 6 dienos) arba 

grynais varžybų vietoje prieš atsiimant starto numerius. 

Informacija mokėjimo atlikimui: 

Gavėjas: Lietuvos žiemos sporto centras 

Įm. kodas: 155515118 

Sąsk. Nr.: LT964010043700080629 

Bankas: AB Swedbank, SWIFT: HABALT22 

 



  

 

Dalyvių registracija: 

Komandinis sprintas https://goo.gl/forms/IzsOLeNhNRHAG6wk1  

Distancija klasikiniu stiliumi https://goo.gl/forms/A9jqmUJS5guEtlJS2  arba el. paštu info@nsaski.lt 

ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 8 d. 20:00 val.  

 

Apgyvendinimo galimybės: 

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

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

 

Viešbutis “Žuvėdra“ (3 kilometrai nuo varžybų trasos).  

https://goo.gl/HhgIRZ , el.paštas: info@zuvedra.com. Tel.numeris: +370 687 85455 

 

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 
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