
 

 

 

Slidinėjimo varžybos “Lithuanian Sprint Cup 2019” 
Druskininkai, Lietuva 

 

Varžybų tikslas:  

Populiarinti slidinėjimo sportą, organizuojant tarptautines varžybas, kviečiant dalyvauti ir užsienio 

šalių atstovus. 

 

Varžybų vieta ir data:  

Varžybos bus rengiamos Druskininkuose, Snow arena slidinėjimo komplekse, 2019 metų gruodžio 3 

dieną. 

 

Organizatoriai ir rengėjai: 

Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija 

 

Varžybų žiuri: 

FIS TD Germo Kalpus (Estija) 

Nat TD Janis Puida (Latvija) 

Varžybų direktorius Gunars Ikaunieks (Latvija) 

 

Organizacinis komitetas: 

Varžybų sekretorius Daumantas Jurgis Petrovas (Lietuva) 

Laiko fiksavimas Normunds Bērziņš (Latvija) 

 

Dalyviai 

Varžybų dalyviai skirstomi į grupes: 

FIS grupė: 

Vyrai - M21 ir Moterys - W21 (gimę 2004 metais ir vyresni); 

 

Visi FIS grupės dalyviai startuoja vienoje vyrų – M21 ir moterų – W21 grupėje (dalyviai, gimę ne 

anksčiau 2004 metų). Varžybose gali startuoti visų šalių dalyviai. Visi FIS grupių dalyviai privalo 

turėti galiojantį sveikatos draudimą, bei galiojantį FIS kodą.  

 

Varžybų programa: 

 

Pirmadienis, gruodžio 2 diena, 2019 metai. 

17:00 – 19:00 Trasos apžiūra (slidinėjimui atvira dalis varžybų trasos) 

Gruodžio 2 dieną, treniruotės metu varžybų dalyviai trasą išbandyti galės tik uždaroje zonoje. 

 

 



 

 

 

 

Varžybų trasa ir vykdymas: 

Varžybų trasa drieksis uždaroje sniego arenos patalpoje. 

Rato ilgis 1,1 km. 

Varžybos vykdomos sprinto rungtyje laisvuoju stiliumi. 

Varžybos vykdomos pagal Tarptautinės slidinėjimo federacijos taisykles. 

 

Varžybų mokesčiai: 

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

Mokestis gali būti apmokėtas banko pavedimu (ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 1 dienos) arba 

grynaisiais varžybų sekretoriate 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 

 

Arenos mokestis (dalyvio pasas) 

Visiems dalyviams taikomas 15 Eur/diena dalyvio paso mokestis, kuris sumokamas Snow arena 

kasoje ir suteikiama kortelė patekimui į trasos zoną. 

Antradienis, gruodžio 3 diena, 2019 metai. 

 

06:30 – 07:30 Oficiali treniruotė 

07:00 – 07:45 Starto numerių išdavimas  

07:30 Komandų vadovų susirinkimas (konferencijų salė) 

08:00 W21 Moterų grupės Sprinto laisvuoju stiliumi dalyvių kvalifikacija 

08:30 M21 Vyrų grupės Sprinto laisvuoju stiliumi dalyvių kvalifikacija 

09:30 Ketvirfinaliai, pusfinaliai, finalai 

12:30 Varžybų apdovanojimai 



 

 

 

Kiekvienam treneriui, norint patekti į trasos zoną, taikomas 10 Eur/diena dalyvio mokestis, kuris 

sumokamas Snow arena kasoje ir suteikiama kortelė patekimui į trasos zoną. 

 

Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos narių sportininkams dalyvio paso mokestis bus 

kompensuojamas po varžybų, klubui pateikus sąskaitą su varžybose dalyvavusių sportininkų sąrašu. 

 

Registracija: 

Registracija internetu atliekama šiuo adresu: https://forms.gle/jvqbz5NjUh8P7zo57  arba elektroniniu 

paštu: daumantas.petrovas@lnsa.lt ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 29 dienos, 12 val. 

Registruojantis įvedamas aktyvus FIS kodas. 

Užsiregistravusių dalyvių sąrašas: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k0QpGTjTbiMCeKKxCr2GFRCfXnr14pH7TreQEpaXl3I/e

dit#gid=568940509  

Laiku nepateikus paraiškos, taikomas dalyvavimo varžybose mokestis, organizatoriams pasiliekant 

teisę nepatvirtinti registracijos. 

 

Apgyvendinimo informacija: 

Apgyvendinimo pasiūlymai: https://www.booking.com/  

Papildomi pasiūlymai komandoms: 

Artūras Bikulč 

Mob. +370 686 12853 

El.paštas:  arturas.bikulc@lnsa.lt 

 

Slidžių ruošimo patalpų nuoma: 

Slidžių ruošimo patalpos kaina 1 asmeniui – 15 Eur dienai. Dėl poreikio slidžių ruošimo patalpai 

kreiptis kontaktais: 

Artūras Bikulč 

Mob. +370 686 12853 

El.paštas:  arturas.bikulc@lnsa.lt  

 

Asmens duomenų tvarkymas: 

Registruodamiesi į varžybas sutinkate, kad jūsų ir jūsų komandos narių pavardės, vardai, gimimo 

metai, komandos pavadinimas ir rezultatai būtų skelbiami www.lnsa.lt puslapyje. 

Gimimo data šalia rezultatų nerodomi, jie kaupiami statistikos ir kontrolės tikslais (kad žmonės 

rungtyniautų savo amžiaus ir pajėgumo grupėse). 

Asmenys, registruojantys į varžybas kitus žmones turi užtikrinti, kad iš registruojamų asmenų yra 

gavę sutikimus aukščiau nurodytai informacijai skelbti minėtame puslapyje. Kiekvienas dalyvis 

atlikęs registraciją savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas 

nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais, pvz., 

socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt. 

 

Treneriai yra atsakingi už savo auklėtinių saugumą varžybų metu. Suaugusieji patys atsako už savo 

saugumą. 

 

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

daumantas.petrovas@lnsa.lt  
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