LIETUVOS NACIONALINĖS SLIDINĖJIMO ASOCIACIJOS
kalnų slidinėjimo sporto klasifikacinių sąrašų („LTU kodo“)
NUOSTATAI
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Sportininkų registras – sportininkų oficialių duomenų, įrašytų į duomenų bazę, visuma.
1.2. LTU-kodas – unikalus identifikacinis numeris, automatiškai priskiriamas sportininkui,
pirmą kartą įrašius jo duomenis į duomenų bazę.
LTU-kodą sudaro 9 ženklai.
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metai
Eil. Nr. Eil. Nr. Eil. Nr. Eil. Nr.
Iš jų
1, 2
šalis (01 - Lietuva , 02 - Latvija , 03 - Estija, 04 - Lenkija, 05 – Rusija ir t.t.)
3
lytis (vyr. – 5, mot. - 6)
4 – 5 gimimo metų paskutiniai du skaičiai
6 – 9 sportininko numeris duomenų bazėje su informacija: Vardas, pavardė, gimimo metai,
mėnuo, diena, sporto klubas).
Pavyzdžiui: Zakhar Grigonis,– pilietybė Lietuvos, lytis Vyr., grupė U8, įregistruotas numeriu
0025suteiktas LTU kodas 015100025.
1.3. LNSA kalnų slidinėjimo sporto klasifikaciniai sąrašai – tai dokumentai, kuriuose
yra sportininkų sąrašas bei jų kvalifikacinių taškų skaičius (LTU-taškai).
1.4. Klasifikaciniuose sąrašuose surašyti tam tikro amžiaus sportininkai:
GRUPĖ/SEZONAS

2017-2018m.m.

2018-2019m.m.

2019-2020m.m.

U8

2010-2011 g.m.

2011-2012 g.m.

2012-2013 g.m.

U10

2008-2009 g.m.

2009-2010 g.m.

2010-2011 g.m.

U12

2006-2007 g.m.

2007-2008 g.m.

2008-2009 g.m.

U14

2004-2005 g.m.

2005-2006 g.m.

2006-2007 g.m.

U16

2002-2003 g.m.

2003-2004 g.m.

2004-2005 g.m.

ir t.t.

1.5. Pagal Lietuvos taurės varžybų nuostatus klasifikaciniai sąrašai sudaromi pagal
varžybų Lietuvos taurei laimėti rezultatus.
1.6. Klasifikaciniai sąrašai yra dviejų tipų:
1.6.1. Bazinis klasifikacinis sąrašas sudaromas pasibaigus Lietuvos taurės varžyboms
(varžybų finalas), paskaičiuojant dviejų geriausių sezono rezultatų aritmetinį vidurkį.
1.6.2. Standartinis klasifikacinis sąrašas sudaromas pasibaigus kiekvienam Lietuvos taurės
etapui.
1.7. Sportininkai, kurių duomenų nėra sportininkų registre, gali dalyvauti Lietuvos taurės
varžybose, bet jų rezultatai neįrašomi į LNSA kalnų slidinėjimo sporto klasifikacinius sąrašus.
1.8. LNSA kalnų slidinėjimo sporto klasifikacinius sąrašus tvirtina LIETUVOS
NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA, sąrašai skelbiami jos internetiniame puslapyje.

2. Klasifikaciniai sąrašai
2.1. Įrašymas į LTU-taškų klasifikacinius sąrašus atliekamas nepriklausomai nuo sportininko
amžiaus ir lyties. Vienintelė sąlyga yra ta, kad sportininkai privalo būti Lietuvos piliečiais arba
turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje (turėti priskirtą Lietuvos asmens kodą).
2.2. Bazinis klasifikacinis sąrašas
2.2.1. Bazinis klasifikacinis sąrašas sudaromas pagal sportininkų rezultatus (LTU-taškus),
pasiektus Lietuvos taurės varžybose, ir publikuojamas tik kai pasibaigia Lietuvos taurės finalas.
2.2.2. Į bazinį klasifikacinį sąrašą sportininko taškai įrašomi žemiau nurodyta tvarka:
2.2.2.1. Pirmą kartą suteikus LTU-taškus sportininkui skaičiuojami maksimalūs
varžybų taškai Рmax=170.
2.2.2.2 Sportininkui, kuris turi du ir daugiau varžybų rezultatų, taikomas dviejų
geriausių rezultatų aritmetinis vidurkis.
2.2.2.3. Sportininkui, per sezoną turinčiam tik vieną rezultatą, prie LTU-taškų rezultato
pridedama 20%. Bazinio sąrašo rezultatą sudaro aritmetinis rezultato vidurkis +20% ir
ankstesnio bazinio sąrašo rezultatas.
Pavyzdys: Dabartinio sezono rezultatas (vienas) LTU 44,5 Ankstesnio sezono rezultatas LTU - 36,2
Iš viso: į bazinį dabartinio sezono sąrašą:
(44,5+20%) + 36,2
_______________________________

= 44,8

2
2.2.2.4. Sportininkui, kuris neturi rezultatų ankstesniame sezone prie turimų taškų (iš
dar ankstesnio sezono) pridedama 50%.
2.2.2.5. Sportininkui, nepasiekusiam rezultatų ankstesniame sezone ir neturinčiam LTUtaškų, ankstesniame klasifikaciniame sąraše LTU-taškai neskaičiuojami, bet skaičiuojama Рmax=170.
2.2.2.6. Prasidedant naujam sezonui U10 grupės dalyviai pereina į U12 grupę, prie jų
bazinių taškų pridedant 50 taškų. Baziniai taškai turi būti perskaičiuoti ir patvirtinti iki kiekvienų
metų rugsėjo 1 dienos.
2.3.Standartinis klasifikacinis sąrašas
2.3.1. Į standartinį klasifikacinį sąrašą įrašomi sportininkai, sumokėję kasmetinį 10
eurų mokestį už įtraukimą į sportininkų Registrą.
2.3.2. Standartinis klasifikacinis sąrašas sudaromas pagal kiekvieno Lietuvos taurės
etapo rezultatus ir publikuojamas tik pasibaigus etapui.

3. Varžybų taškų skaičiavimas
F
3.1.

xTx
— F,

Р = ----------------

To
kai:

P – varžybų taškai, skaičiuojami už rezultatus, pasiektus
varžybose То - laimėtojo laikas sekundėmis
Тx – sportininko laikas sekundėmis
F – faktorius
F faktorius nustatomas empiriškai. Nuo jo dydžio priklauso ir sportininkų P dydis, ir
sportininkų, varžybose gavusių taškų, skaičius.
Lietuvos taurės varžybose F faktoriaus reikšmė lygi 280.
Maksimalūs varžybų taškai Рmax=170.
3.2. Varžybų taškai atskirai skaičiuojami grupėms U8-U10 ir grupėms U12- U14-U16, kadangi
jos varžosi skirtingose trasose.
3.3. Varžybų priedo skaičiavimas (varžybų konstanta) Lietuvos taurės varžybose netikslingas,
kadangi čia dalyvauja tie patys sportininkai, o nauji sportininkai LTU-taškų negali turėti.
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