
     

  
  

  
Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinės 2021 m. sezono startai ir atrankos tvarka  

  

1. Pasaulio jaunimo ir suaugusių čempionatas, Suomijoje 2021 06 10 -  18 d. 

2. Europos čempionatas, Jaunių Europos čempionatas, Jaunimo Europos čempionatas, Rusijoje 2021 08 

17 – 22 d. 

3. Pasaulio taurės etapas, Portugalija 2021 10 08 - 10 d. 

 

2021 m. Pasaulio jaunimo ir suaugusiųjų čempionatas Suomijoje 

Komanda sudaroma Rinktinių komiteto sprendimu, atsižvelgiant į sportininkų atrankos 

varžybas,  

Iš LOSF biudžeto finansuojama:  

-  PČ starto mokestis, nakvynė varžybų metu, kelionės išlaidos (vykstant komandos vadovo nurodytu transportu);   

Sportininkų skaičius, kuriems bus skiriamas finansavimas:  

4 vyrai  

3 moterys  

3 jaunimo vyrai 

3 jaunimo merginos  

Finansavimo nustatymo tvarka:  

Suaugusių komanda. 

Pirma – trečia vyrų ir pirma - antra moterų finansuojamos vietos pagal atrankos varžybų rezultatus. Ketvirta vyrų ir 

trečia moterų vietos rinktinių komiteto sprendimu.  

Nefinansuojamos vietos - rinktinių komiteto sprendimu. 

Jaunimo rinktinė:  

Pirmos finansuojamos vietos pagal atrankos varžybų rezultatus. Antra ir trečia finansuojamos vietos - rinktinių 

komiteto sprendimu.  

Jaunimo vaikinai ir merginos - pagal VM20 grupių atrankos rezultatus. Jei nėra VM20 grupės, startuoja VM21 grupėje.  

Kvalifikacinis barjeras visų grupių komandų kandidatams: kandidatai pagal atrankinių varžybų rezultatus turi neatsilikti 

daugiau kaip 20% nuo pirmo sportininko.  

Atrankos varžybos:   

-Vilniaus daugiadienės (1,2 dienos) 2021 05 14 - 15  

-Lietuvos OSKD čempionatas 2021 05 22 - 23   

 

Atrankai skaičiuojami 3 geriausi atrankinių varžybų rezultatai iš 4 galimų. Skaičiuojamas dalyvio taškų kiekis pagal 

formulę: 

 Taškai = (2 - dalyvio_laikas/nugalėtojo_laikas) × 100) 

 

2021 m. Europos čempionatas, Jaunių Europos čempionatas, Jaunimo Europos čempionatas, Portugalija 

  

Komanda sudaroma Rinktinių komiteto sprendimu, atsižvelgiant į sportininkų atrankos bei kontrolines varžybas, 2021 

metų Pasaulio ir jaunimo Pasaulio čempionatų rezultatus  

  

Sportininkų skaičius, kuriems bus skiriamas finansavimas Europos čempionate: starto mokestis, nakvynė varžybų 

metu, kelionės išlaidos, (vykstant komandos vadovo nurodytu transportu):   

  4 vyrai elitas  

2 moterys elitas  

1 jaunimo vyras 

3 jauniai vaikinai 

3 jaunės merginos 

Suaugusių komanda: 

Pirma - trečia vyrų ir pirma moterų finansuojamos vietos pagal atrankinių varžybų rezultatus. Ketvirta vyrų ir antra 

moterų vietos rinktinių komiteto sprendimu. Nefinansuojamos vietos – rinktinių komiteto sprendimu. Patekimas į 2021 

metų Pasaulio čempionate individualios rungties TOP10 automatiškai kvalifikuoja sportininką į Europos čempionatą 

(su biudžeto finansavimu).  

 

Jaunimo komanda: 



Vaikinas pagal atrankinių rezultatus. Patekimas į 2021 metų jaunimo PČ  individualios rungties TOP10 automatiškai 

kvalifikuoja sportininką į PČ (su biudžeto finansavimu). 

Jaunių komanda: 

Jaunių vaikinų ir merginų 2 pirmos vietos pagal atrankinių varžybų rezultatus, vaikinų ir merginų trečia vietos rinktinių 

komiteto sprendimu.  

 

Jaunimo vaikinai ir merginos - pagal VM20 grupių atrankos rezultatus. Jei nėra VM20 grupės, startuoja VM21 grupėje. 

Jaunių vaikinai ir merginos - pagal VM17 grupių atrankos rezultatus. Jei nėra VM17 grupės, OSKD komandos 

vadovas, paaiškėjus būsimų varžybų grupėms, informuos atskirai, kokioje grupėje bus vykdomos atrankinės.  

Kvalifikacinis barjeras visų grupių komandoms: kandidatai pagal atrankinių varžybų rezultatus turi neatsilikti daugiau 

kaip 20% nuo pirmo sportininko. 

Atrankai skaičiuojami  3 atrankinių varžybų rezultatai iš 4 galimų. Skaičiuojamas dalyvio taškų kiekis pagal formulę:   

Taškai = (2 - dalyvio_laikas/nugalėtojo_laikas) × 100).  

 Atrankinės varžybos:  

- OSKD LTU čempionatas 2021 05 22 – 23  

- OSKD varžybos „ Latvia MTBO 3-days 2021” (1,2 dienos) 2021 06 04 - 05  

  

Kontrolinės: 

-OSKD varžybos Pilzen Cup 2021 07 02 -05 

 

 

2021 m. Pasaulio Taurės etapas Portugalijoje. 

  

Iš LOSF biudžeto finansuojama: starto mokestis, nakvynė, kelionės išlaidos (vykstant komandos vadovo nurodytu 

transportu);   

Sportininkų skaičius, kuriems bus skiriamas finansavimas: 

2 vyrai 

2 moterys  

Bus finansuojami sportininkai užimantys aukščiausias vietas 2021 metų Pasaulio OSKD taurės sumoje (2021 08 25) 

 

Sportininkus į pogrupius skirsto komandos vadovas, atsižvelgdamas į atrankinių varžybų rezultatus, parodytą rezultatą 

konkrečioje rungtyje ir t.t. 

 

Neįvykus kurioms nors atrankinėms varžyboms, komandos sudėtį siūlo komandos vadovas, kurią tvirtina Rinktinių 

komitetas. 

 

Sportininkai ketinantys/norintys startuoti Pasaulio čempionate, Europos čempionate, Pasaulio taurės etape savo ar 

rėmėjų lėšomis prašome apie norus pranešti OSKD komandos vadovei Ramunei Arlauskienei tel.: 869914973 arba 

ramune.arlauskiene@spaineta.lt:  

Pasaulio OSKD čempionate iki 2021 04 09 

Europos OSKD čempionate iki 2021 06 01 

Pasaulio OSKD taurėje iki 2021 08 01  
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