Lietuvos kalnų slidinėjimo rinktinių sudarymo principai ir atrankos kriterijai į
pagrindines kalnų slidinėjimo varžybas
Skiriamos šios Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (toliau LNSA) Kalnų slidinėjimo rinktinės:
Duomenys ir
kriterijai

Sudėtis
(V –vyrai, M-moterys)

Gimimo metai

FIS taškai

RINKTINĖS
A rinktinė

2V+2M

2002 m. ir vyresni

0-60

B rinktinė

2V+2M

2002 m. ir vyresni

61-120

C rinktinė

2V+2M

2002-1999 m.

0-180

D rinktinė

2V+2M

2002-2001 m.

0-220



Jei rinktinės kandidatų (atitinkančių nustatytus kriterijus) yra daugiau nei nustatyta – į rinktines
patenka mažiau FIS taškų turintys sportininkai.



C ir D rinktinėse aukščiau rikiuojasi mažiau FIS taškų turintys sportininkai. Sportininkai
pereinantys iš U16 grupės rikiuojasi pagal LT taškų reitingą.



Rinktines tvirtina LNSA Lietuvos kalnų slidinėjimo komitetas (toliau LKSK) sportininkų atstovų
(komandų, trenerių) teikimu (nauji nariai teikiami iki 2018 m. rugpjūčio 15 d.),



Rrinktinių ir jų kandidatų sudėtys skelbiamos LNSA puslapyje ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 1
d.



Rinktinės narių eiliškumas rinktinėje skiriamas pagal paskutinį pasibaigusio varžybų sezono FIS
taškų perskaičiavimą. Jei tarp kandidatų į rinktinės narius ar pagrindinius startus FIS taškų
skirtumas yra mažesnis nei 5 FIS taškų – atrankai į pagrindinius startus LKSK skiriamos
atrankos varžybos ar papildomi kriterijai.

Pagrindiniai rinktinių startai:
1. Pasaulio čempionatas Švedijoje, Are 2019 vasario 5-17 d. (A ir B rinktinės).
Atrankos varžybose Lietuvą atstovauja 3 vyrai ir 1 moteris.
Pagrindinėse varžybose, atskirose disciplinose startuoja sportininkai (pagal prioritetus):
1. Įvykdę pasaulio čempionato atrankos kriterijų;
2. Kiekvienoje FIS disciplinoje turintys ženkliai mažiau FIS taškų už kitus kandidatus (skirtumas – 5
FIS taškų ir daugiau), po paskutinio perskaičiavimo.

3. Jeigu kurioje nors FIS disciplinų skirtumas tarp sportininkų FIS taškų yra mažiau nei 5 taškai –
pagrindiniame starte startuoja geriau kvalifikacinėse varžybose pasirodęs sportininkas.
Pasaulio čempionato kvalifikacinėse varžybose dalyvausianti komanda skelbiama 2019 m. sausio 2 d.
Kvalifikacinėse varžybose dalyvauja sportininkai, turintys mažiausiai FIS taškų pagal 10-ąjį perskaičiavimą
(2019 m. sausio 8 d.)
„FREE DAYS“ dalyvauja sportininkai priklausomai nuo gautų treniruočių dienų.
2. Jaunimo pasaulio čempionatas Fassa 2019 vasario 17-27 d.
Lietuvą atstovauja 1 vaikinas ir 2 merginos
Komanda skelbiama 1 mėn. iki čempionato.
3. Olimpinis jaunimo festivalis EYOF 2019 (2002-2001 m.) BIH 2019 vasario 9-16 d.
Lietuvą atstovauja 2 merginos.
Komanda skelbiama 1 mėn. iki čempionato.
4. FIS children varžybos (pagal patvirtintą FIS kalendorių).
FIS children varžyboms dalyvauti teikiamos sportininkų atstovų paraiškos, ne vėliau kaip 1 mėn. iki varžybų
starto.
Jei norinčių į varžybas yra mažiau negu priima FIS CHILDREN organizatoriai – papildoma atranka
nedaroma.
Jei norinčių į varžybas yra daugiau negu priima FIS CHILDREN organizatoriai – pirmenybė teikiama
sportininkams pagal LT-taškų reitingą užimantiems aukštesnę vietą. Pagal nemokamas FIS CHILDREN (t.y.
tuos kurių gyvenimą, maitinimą ir slidinėjimą apmoka organizatorius) patenka tie sportininkai kurie užima
aukštesnes vietas pagal LT-taškų reitingą.
FIS children varžyboms LNSA gali būti skiriamos kelionės išlaidos.
PASTABA. Rinktinių finansavimas bei pasiruošimas pagrindiniams startams bus patikslintas
perskirsčius turimą biudžetą.
PATVIRTINTA 2018 07 27 KALNŲ SLIDINĖJIMO
KOMITETO ELEKTRONINIU BALSAVIMU

