Priedas Nr.1.

Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinės 2020 m. sezono startai ir atrankos tvarka
(atnaujinta 2020 05 18)
1.Europos čempionatas, Jaunimo Europos čempionatas, Suomija 2020 09 09 – 13 d.
2.Pasaulio jaunimo ir suaugusių čempionatas, Europos jaunių čempionatas Portugalija, 2020 10 02 - 08 d.
2020 m. Europos čempionatas, Jaunimo Europos čempionatas, Suomija
Komanda sudaroma OSKD komiteto sprendimu, atsižvelgiant į kontrolinių varžybų rezultatus, 2019 metų Europos ir
Pasaulio čempionatų rezultatus bei IOF pasaulinį reitingą
Sportininkų skaičius, kuriems bus skiriamas finansavimas Europos čempionate: starto mokestis, nakvynė varžybų
metu, kelionės išlaidos, (vykstant komiteto nurodytu transportu):
4 vyrai elitas
2 moterys elitas
3 jaunimo vyras
3 jaunimo merginos
Jaunimo vaikinai ir merginos - pagal VM20 grupių kontrolinius rezultatus. Jei nėra VM20 grupės, startuoja VM21
grupėje.
Kvalifikacinis barjeras visų grupių komandoms: kandidatai pagal kontrolinių varžybų rezultatus turi neatsilikti daugiau
kaip 20% nuo pirmo sportininko.
Kontrolinės:
-OSKD varžybos, „TAKAS – 2020”, (1, 2 dienos) 2020 07 31 – 08 01
2020 m. Pasaulio jaunimo ir suaugusiųjų čempionatas, Europos jaunių čempionatas Portugalijoje
Komanda sudaroma OSKD komiteto sprendimu, atsižvelgiant į sportininkų kontrolines, varžybas, 2019 metų Europos
ir Pasaulio čempionatų rezultatus, IOF pasaulinį reitingą.
Iš LOSF biudžeto finansuojama:
- starto mokestis, nakvynė varžybų metu, kelionės išlaidos (vykstant komiteto nurodytu transportu);
Sportininkų skaičius, kuriems bus skiriamas finansavimas:
4 vyrai
3 moterys
3 jaunimo vyrai
1 jaunimo merginos
3 jauniai
2 jaunės
Finansavimo nustatymo tvarka:
Suaugusių komanda.
Kvalifikacinis barjeras visų grupių komandoms: kandidatai pagal atrankinių varžybų rezultatus turi neatsilikti daugiau
kaip 20% nuo pirmo sportininko.
Kontrolinės varžybos:
- OSKD varžybos„Takas 2020“ (1,2 dienos) 2020 07 31 – 08 01
Esant poreikiui, gali būti paskelbtos papildomos kontrolinės varžybos. Komitetas informaciją apie papildomas
kontrolines varžybas įsipareigoja paskelbti nemažiau, kaip prieš dvi savaites federacijos tinklapyje ir Facebook
socialiniame tinkle „MTBO Lietuva“ grupėje.
Sportininkai ketinantys/norintys startuoti Pasaulio čempionate, Europos čempionate savo ar rėmėjų lėšomis prašome
apie norus pranešti komiteto pirmininkei Ramunei Arlauskienei tel.: 869914973 arba ramune.arlauskiene@spaineta.lt:
Europos OSKD čempionate iki 2020 06 20
Pasaulio OSKD čempionate iki 2020 08 01

