
LTeam ŽIEMOS FESTIVALIO 2020 

NUOSTATAI 

1. Renginio tikslas 

2020 m. vasario 1 – 2 d. Lietuvos Tautinis Olimpinis Komitetas, Lietuvos Olimpinė Federacija, Druskininkų 

savivaldybė ir UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA“ (toliau – Organizatoriai) rengia 

„Lteam žiemos festivalį 2020“. Šeimai draugišką sporto ir sveikos gyvensenos renginį, kurio misija yra 

supažindinti visuomenę su įvairiomis sporto šakomis, suteikti galimybę jas išbandyti bei užmegzti ryšį su 

sporto federacijomis, klubais, treneriais ar sportininkais. 

2. Renginio vieta ir laikas 

 

Renginys vyks Druskininkuose („Snow arena“, Nemuno kelias 2, Mizarų kaimas), 2020 m.vasario 1 – 2 d. 

Renginio pradžia 10.30val. 

 

3. Programa 

 

Šeštadienis 02.01, „Snow Arenoje“ 

10.30 Festivalio atidarymas 

10.40 Impuls mankšta 

11.00-16.00 Dalyvio paso rungtys: 

• Akrojoga (12.00 ir 15.00 val.) 

• OLIMPINĖS KARTOS dirbtuvės 

• SkiErg lygumų slidinėjimas 

• Antidopingo iššūkis 

• Lietuvos olimpinės akademijos užduotis 

• Jėgos tikrovė 

• Dviračių sportas 

• Asmenukė su sporto talismanu ar prie festivalio deglo, 
pasidalinta soc. tinkluose su žyma #LTeam 

• Banglentės 

• Ledo alpinizmas 

• Impuls mankšta 

• Lietuviška olimpinė mylia / vaikų 500 metrų bėgimas 

• Kerlingas 

• Bavariškas akmenslydis 

• Šiaurietiško ėjimo žygis. Startas 12.00 val. 

• Orientavimosi sportas 

• Biatlono iššūkis 

• Rogučių rungtis 

• Gestų kalba sporte 

• Laipiojimo sienelė 

• Ledo ritulys 

• Greitojo čiuožimo rungtis 

• Greitojo čiuožimo žinių testas 

• Sniegbridžiai 

• Tinklinis 

• Grindų riedulys 

• Ekstremalus bėgimas 

• Šaudymas 

• Regbis 

• Vaikų kliūčių ruožas 

11.00 Vaikų 500 metrų bėgimas 

11.00-17.00 Tarptautinis tinklinio turnyras „EEVZA Snow Volleyball 



Tournament“ powered by Affidea klinika 

11.00-18.00 Ledo alpinizmo varžybos „Ledo kirtis 2020“* 

11.15 Lietuviškos olimpinės mylios startas 

12.00 „LTeam Rogaining“ startas* 

16.30-22.00 Nemokama ledo čiuožykla, su savo pačiūžomis** 

17.30 Varžybų apdovanojimo ceremonija 

18.00 „LTeam naktinis sprintas“*  
(startas Pramogų aikštėje, Druskininkuose) 

19.00 Sauliaus Prūsaičio koncertas 

 

SPORTO TALISMANŲ KONKURSAS 

10.40-10.55 Impuls mankšta 

11.15-11.30 Lietuviškos olimpinės mylios bėgimas 

11.40-12.15 Greitasis nusileidimas 

12.25-12.55 Sniego tinklinis* 

13.25-14.00 Kerlingas 

14.10-14.50 Individualių gatvės šokių pasirodymai 

15.30-16 Greitojo čiuožimo varžybos 

17.30 Apdovanojimai 

 

Sekmadienis 02.02, „Snow Arenoje“ 

10.30-13.30 Dalyvio paso rungtys: 

• Akrojoga (12.00 val) 

• OLIMPINĖS KARTOS dirbtuvės 

• SkiErg lygumų slidinėjimas 

• Antidopingo iššūkis 

• Lietuvos olimpinės akademijos užduotis 

• Jėgos tikrovė 

• Dviračių sportas 

• Asmenukė su sporto talismanu ar prie festivalio deglo, 
pasidalinta soc. tinkluose su žyma #LTeam 

• Banglentės 

• Ledo alpinizmas 

• Impuls mankšta 

• Kerlingas 

• Bavariškas akmenslydis 

• Šiaurietiško ėjimo žygis. Startas 12.00 val. 

• Orientavimosi sportas 

• Biatlono iššūkis 

• Rogučių rungtis 

• Gestų kalba sporte 

• Laipiojimo sienelė 

• Ledo ritulys 

• Greitojo čiuožimo rungtis 

• Greitojo čiuožimo žinių testas 

• Sniegbridžiai 

• Tinklinis 

• Grindų riedulys 

• Ekstremalus bėgimas 

• Šaudymas 

• Regbis 

• Vaikų kliūčių ruožas 

10.00-13.30 Tarptautinis tinklinio turnyras „EEVZA Snow Volleyball 
Tournament“ powered by Affidea klinika 

11.00-18.00 Ledo alpinizmo varžybos „Ledo kirtis 2020“*  

11.00-18.00 „LTeam Xtrasa“ startas* 

13.30 Varžybų apdovanojimo ceremonija 



13.30-17.00 Nemokama ledo čiuožykla, su savo pačiūžomis** 
*Dalyvavimas varžybose mokamas    **Vyks esant tinkamoms oro sąlygoms 

 

4. Dalyviai 

• Dalyvavimas renginyje nemokamas, išskyrus atskiras mokamas varžybas, kaip nurodyta programoje. 

Renginyje gali dalyvauti visi norintys, pasirašytinai susipažinę su „LTeam žiemos festivalio“ dalyvio 

taisyklėmis ir aktyvavę „Dalyvio pasą“. Renginio dieną tai bus galima padaryti specialioje Registracijos 

palapinėje.  

• Dalyviai prieš dalyvavimą renginyje turi pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir 

įvertinti savo fizines galimybes dalyvauti renginyje, kadangi aktyvus sportas ir viskas, kas su tuo susiję, 

pasižymi padidinta rizika, pavojumi ir gali sukelti sveikatos sutrikdymą, sužalojimą, fizinį skausmą, 

mirtį, kitą žalą. Sergant lėtiniais, ūminiais ar kitais patologiniais susirgimais reikia vengti organizmo 

apkrovimo dideliais fiziniais krūviais. Dalyvis pats turi suvokti ir nusistatyti savo fizinių krūvių 

galimybes ir atitinkamai elgtis dėl galimų sveikatos sutrikimų. Už savo sveikatą dalyvis prisiima visą 

atsakomybę. 

• Dalyviai prisiima visą su dalyvavimu renginyje susijusią riziką (įskaitant atsakomybę už sveikatos būklę 

ir traumas) ir įsipareigoja dėl to nereikšti Organizatoriams jokių pretenzijų. 

• Už nepilnamečius dalyvius atsako jų tėvai ar globėjai. 

• Renginio dalyvis privalo būti blaivus ir neapsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių 

medžiagų. 

 

5. Prizų atsiėmimas 

 

• Renginio dalyviai už dalyvavimą veiklose nurodytose „Dalyvio pase“ gaus taškus, kuriuos renginio 

dienomis (2020 m. vasario 1 - 2 d.) galės iškeisti į medalius, LTeam ir rėmėjų suvenyrus bei prizus.  

• Pateikus užpildytus „Dalyvio pasus" prizus bus galima atsiimti renginio dienomis nuo 11.00 iki 17.00 

valandos, renginio registratūroje. 

• Prizų skaičius ribotas. 

 

6. Mokamos rungtys 

 

• Ledo alpinizmo varžybos „Ledo kirtis 2020“, į jas vykdoma atskira registracija, daugiau informacijos: 

http://bit.do/ledo-kirtis-2020 

• LTeam naktinis sprintas, į jas vykdoma atskira registracija, daugiau informacijos: http://bit.do/lteam-

naktinis-sprintas 

• LTeam Xtrasa: 5 km ir 10 km bėgimai, į jas vykdoma atskira registracija, daugiau informacijos: 

http://bit.do/lteam-xtrasa  

• LTeam Rogaining, į jas vykdoma atskira registracija, daugiau informacijos: http://bit.do/lteam-

rogaining2020 

 

7. Renginio Filmavimas ir Fotografavimas 

Renginys yra viešas. Asmenys renginio metu gali būti fotografuojami ir filmuojami.  

8. Kita 

 

Renginio organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio programą.  

Daugiau informacijos apie renginį: http://www.lteam.lt/festivalis  
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