
 

 

Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“  žiemos sporto žaidynių  

Kalnų slidinėjimo varžybų nuostatai. 
 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Žiemos sporto žaidynės rengiamos norint: - skatinti šalies mėgėjus ir jų šeimos narius 

užsiimti žiemos sporto šakomis; - populiarinti žiemos sporto šakas tarp šalies gyventojų, - 

išsiaiškinti pajėgiausias draugijos žiemos sporto šakų komandas, sportininkus, galinčius deramai 

atstovauti draugijai ir šaliai sportinėse varžybose užsienyje.  

 

II. VIETA IR LAIKAS 

Sporto šakų varžybos: kalnų slidinėjimo varžybos – vasario 9-10 d., „Snow Arena“, 

Druskininkai. Atvykimas - 9 d. „Snow Arena“, Nemuno kelias 2, Mizarų kaimas.  

 

III. DALYVIAI 

Žiemos sporto žaidynių individualiose sporto šakose dalyvių skaičius neribojamas. 

Draugijos žiemos sporto žaidynėse dalyvauja miestų ir rajonų rinktinės arba joms atstovaujančios 

sporto kolektyvų, klubų komandos (dirbantys, deklaravę gyvenamąją vietą tame mieste ar rajone). 

Kiekviena komanda privalo turėti tinkamą sportinę aprangą ir sportinį inventorių.  

Kalnų slidinėjimo varžybose nedalyvauja rinktinių nariai, sportininkai, gimę 2000 m. ir 

jaunesni. 

Varžybų dalyvio mokestis 2 dienoms -15 eur. Tai suteikia varžybų dalyviui galimybę 

slidinėti „Snow arenoje“ dvi  varžybų dienas be laiko apribojimo. 

Visi dalyviai privalo turėti kalnų slidinėjimo varžybų sveikatos draudimą. Privaloma turėti 

šalmus. 

 

Amžiaus grupės: 

19 - 39 m. 2000 - 1980 m. 

40 - 59 m. 1979  - 1960 m.  

60+ 1959 ir vyresni  

Jei kurioje nors grupėje užsiregistruoja 5 ir mažiau dalyvių,  grupės sujungiamos. 

 

 

IV. PROGRAMA 

2019.02.09 Didysis slalomas (GS) 

10.00   „Snow Arena“ komplekso darbo pradžia 

10.00-11.00 val.  Dalyviu registracija (abiem rungtims) adresas: „Snow Arena“, Nemuno 

kelias 2, Mizarų kaimas, 

12.00-12.20   Trasos apžiūra. 

12.30   Pirmo bandymo startas. 

13.30-13.50   II Trasos apžiūra. 

14.00  Antro bandymo startas. 

15.30  Apdovanojimai. 

19.00 val.  VAKARONĖ panoraminiame restorane “Aero gallery”. 

  



2019.02.10 Slalomas (SL) 

10.00   Snow Arena komplekso darbo pradžia 

11.00-11.20   Trasos apžiūra. 

11.30   Pirmo bandymo startas. 

12.30-12.50   II Trasos apžiūra. 

13.00  Antro bandymo startas. 

14.30  Apdovanojimai. 

 

Varžybos rengiamos pagal kalnų slidinėjimo varžybų taisykles ir FIS rekomendacijas. 

 

V. APRŪPINIMAS 

NAKVYNĘ UŽSISAKO IR UŽ JĄ SUSIMOKA PATYS DALYVIAI Vyr. teisėjai, vyr. 

sekretoriai (atvyksta diena anksčiau ir išvyksta diena vėliau), visi teisėjai aprūpinami nakvyne ir 

apmokamos jų kelionės išlaidos. Aptarnaujamasis personalas pradeda darbą dieną prieš varžybas ir 

baigia dieną po varžybų. Organizuojama vakaronė varžybų dalyviams. 


