
  

 

 

   

 

 
2021-2022 m. Lietuvos slidinėjimo čempionatas 

Madona, Latvija 
 

Varžybų tikslas:  

Populiarinti slidinėjimo sportą, organizuojant tarptautines varžybas. 

 

Varžybų vieta ir data:  

Varžybos bus rengiamos Smecers Sils slidinėjimo bazėje, Madonos mieste (Latvija), 2022 metų kovo 

13 dieną. 

 

Organizatoriai: 

Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija 

Rengėjai:  

Smeceres Sils sporto centras 

 

Varžybų vyr. teisėjas: 

FIS TD Anniki Inno (Latvija) 

 

Organizacinis komitetas: 

NAT TD ir Varžybų direktorius (Latvija) 

Atsakingas už laiko fiksavimą Janis Lazdans (Latvia) 

 

Dalyviai: 

Dalyviai varžosi FIS įskaitoje šioje grupėje: Vyrai – M21 ir Moterys – W21 (gimę 2003 m.g. ir 

vyresni) 

 

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

draudimą, bei galiojantį FIS kodą. 

 

Covid-19 informacija 

Varžybose gali dalyvauti tik galiojantį skaitmeninį ES Covid-19 sertifikatą turintys sportininkai. 

Varžybų metu uždaroje patalpoje (Varžybų centras), visiems asmenims rekomenduojama dėvėti veidą 

dengiančias medicinines kaukes. Dėl kelionės į Latvijos Respubliką taisyklių, informacija:  

https://keliauk.urm.lt/location/latvija  

 

Varžybų programa: 

Sekmadienis, kovo 13 diena, 2022 metai. 

08:30 – 09:30 Oficiali treniruotė  

08:30 – 09:45 Starto numerių išdavimas 

09:45 Komandos vadovų susirinkimas (Konferencijų salė) 

10:00 15 km. Distancija C. Moterys. Bendras Startas 

11:15 30 km. Distancija C. Vyrai. Bendras Startas 

12:30 Apdovanojimai  

 

https://keliauk.urm.lt/location/latvija


  

 

 

   

 

Starto mokestis: 

Starto mokestis – 15 EUR vienas startas. Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos klubų narių 

sportininkams starto mokestis netaikomas. 

Mokestis gali būti apmokėtas banko pavedimu (ne vėliau kaip 2022 m. kovo 12 dieną) arba 

grynaisiais varžybų registracijoje prieš starto numerių išdavimą. Informacija banko pavedimui: 

Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija 

Banko sąskaitos numeris (IBAN):  LT03 7300 0101 1824 3099 

Įmonės kodas: 301511755 

Bankas: AB Swedbank bankas 

 

Apgyvendinimas: 

Hotel „Madona“. El. paštas: hotelmadona@inbox.lv. Tel. numeris:  +37127008414 

 

Registracija: 

Registracija internetu gali būti atlikta šiuo adresu: https://forms.gle/sh7LXFCUbrbYrjjVA  arba 

elektroniniu paštu: petrovas.d.j@gmail.com ne vėliau kaip iki 2022 m. kovo 11 dienos, 13 val. 

Nepamirškite registruojantis įvesti aktyvų FIS kodą. 

 

 

Dėl platesnės informacijos kreipkitės numeriu +370 601 83946 arba elektroniniu paštu:  

daumantas.petrovas@lnsa.lt  

 

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

treneriai atsako už savo vaikų saugumą. 
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