
XXIIII  GGEEDDIIMMIINNOO  SSLLIIDDIINNĖĖJJIIMMOO  MMAARRAATTOONNOO    

BBEEII  2019 M. LIETUVOS SLIDINĖJIMO TAURĖS VARŽYBŲ  

SSKKIIRRTTŲŲ  LLIIEETTUUVVOOSS  VVAALLSSTTYYBBĖĖSS  AATTKKŪŪRRIIMMOO  DDIIEENNAAII  PPAAMMIINNĖĖTTII,,    

NNUUOOSSTTAATTAAII  

 

I. Tikslai ir uždaviniai 

1. Populiarinti žiemos sportą tarp vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų gyventojų kaip aktyvaus laisvalaikio leidimo 

formą.  

2. Populiarinti masines slidinėjimo varžybas. 

3. Išaiškinti Lietuvos slidinėjimo taurės varžybų nugalėtojus ir prizininkus. 

 

II. Vieta ir laikas 

Vilniaus rajono XII Gedimino slidinėjimo maratonas vyks 2019 m. vasario 17 d. Vilniaus rajone, Nemenčinėje. 

Vėtrungės g. 1.  

Varžybų  pradžia  10.30 val.  

 

III. Organizavimas 

XII Gedimino slidinėjimo maratono organizatorius  – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto 

ir turizmo skyrius, vedėja Lilija Andruškevič, tel. 8-5 2730253. 

Partneriai: Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija, Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras. Vilniaus 

krašto etnografinis muziejus, Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla.  

Varžybų vyr. teisėjas: Marijan Kačanovski, teisėjas Jurij Levko. Sekretorius Daumantas Petrovas. 

 

IV. Dalyviai 

Maratone gali dalyvauti visi slidininkai, pasirengę įveikti ilgus nuotolius ir pasitikrinę sveikatą. Už dalyvių 

sveikatos būklę organizatoriai neatsako. Gedimino slidinėjimo maratono distancija įveikiama klasikiniu stiliumi. 

 

Maratono dalyvių amžiaus grupės: 

Vaikų grupės: 

grupė „A“ 2008 m. ir jaunesni berniukai  1 km  

grupė „B“ 2008 m. ir jaunesnės mergaitės 1 km 

grupė „C“  2006 – 2007 gim. m. mergaitės 2 km   

grupė „D“ 2006 – 2007 gim. m. berniukai 3 km  

grupė „E“ 2003 – 2005 gim. m. mergaitės 3 km 

grupė „F“ 2003 – 2005 gim. m. berniukai  5 km 

grupė „G“  2000 – 2002 gim. m. mergaitės  5 km 

grupė „H“ 2000 – 2002 gim. m. berniukai  5 km 

 

Maratono dalyvių amžiaus grupės: 

I grupė:  vyrai 2000 – 1988 gim. m.   30 km 

II grupė:  vyrai 1987 – 1973 gim. m.  30 km 

III grupė: vyrai 1972 – 1958 gim. m.  25 km 

IV grupė:  vyrai 1957  gim. m. ir vyresni  20 km   

V grupė:  moterys 2000 - 1980 gim. m.  20 km 

VI grupė:    moterys 1979 - 1960 gim. m.   15 km 

VII grupė:    moterys 1959 gim. m. ir vyresnės 10 km 

VIII grupė:  Savivaldybės darbuotojai, vyrai 10 km  

IX grupė:  Savivaldybės darbuotojai, moterys 5 km 

 

V. Programa 

Gedimino slidinėjimo maratono distancija įveikiama klasikiniu stiliumi. 

Dalyvių registracija varžybų vietoje, numerių išdavimas 10.00 val. -  11.20 val. 

11.00 val. A, B grupių startas 

11.10 val. C, D grupių startas 

11.20 val. E, F grupių startas 

11.35 val. G. H. grupių startas 

11.50  val. varžybų atidarymas 

12.00 val.  maratono startas, grupės - I ; II ; III ; IV ; V ; VI ; VII ; VIII; IX ;    

12.30 val. apdovanojimai grupių: A, B, C, D, E, F, G, H 

14.00 val. maratono nugalėtojų apdovanojimai 

14.30 val. varžybų uždarymas 

 



VI. Apdovanojimas 

A – H grupių 1-3 vietų nugalėtojai apdovanojami diplomais ir taurėmis. 

Maratono I - IX grupių 1-3 vietų nugalėtojai apdovanojami: Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos taurėmis 

bei Vilniaus rajono savivaldybės diplomais ir prizais.  

 

VII.  Dalyvių registracija 

Dalyvių registracija iki 2019 m. vasario mėn. 15 d. 12:00 val. tik internete:  

https://goo.gl/forms/7ZnCmHh01x4NBqoy2.  

Dėl pavėluotos registracijos kreipkitės el. paštu daumantas.petrovas@lnsa.lt. 

 

Užsiregistravusių dalyvių sąrašas: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i2ZLdSGQ9c5EvRbBLyQC5Z4y4a-

i0s7XV8HtffXQ3q4/edit?usp=sharing. 

 

VIII. Papildoma informacija 

1. Organizatoriai turi teisę dėl oro sąlygų keisti varžybų datą. 

2. Jeigu amžiaus grupėje nesusirenka 5 dalyvių, organizatoriai turi teisę perkelti juos į kitą grupę. 

3. Preliminariai neužsiregistravusiems maratono dalyviams organizatoriai starto numerių negarantuoja. 

 

IX. Saugumas. 

Dalyviai patys atsako už savo sveikatą ir saugumą varžybų metu, už moksleivius atsako tėvai ir/ar jų treneriai. 

Komandiruojanti organizacija apmoka dalyvių dalyvavimo varžybose išlaidas. 

 

 Organizacinis komitetas   
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