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Svarstomi klausimai:
1. 2014 ir vėlesnių metų OS takais reitingų skaičiavimo metodika.
2. OS takais Lietuvos rinktinės sudarymo principai.
1. 2014 ir vėlesnių metų OS takais reitingų skaičiavimas

Reitingas skaičiuojami metų bėgyje tik Elito grupės varžybose.
PreO ir TemO rungtims retingai skaičiuojami atskirai.
PreO rungtyje reitingai skaičiuojami apjungiant „Open“ ir „Parolympic“ klases. Galutinėje bendroje reitingų lentelėje
„Parolympic“ klasės sportininkai išskiriami, šalia bendros reitingo vietos nurodant ir vietą „Parolympic“ klasėje. PreO
varžybų reitingo taškai skaičiuojami pagal formulę:
RP = (A – B) x varžybų koeficientas, kur:
A = Dalyvio taškai x 100 / Nugalėtojo taškai
B = Dalyvio laikas laiko punktuose / maksimalaus galimo laiko baudos x 100 / Nugalėtojo taškai.

TempO rungtyje reitingai skaičiuojami sportininkų neskirstant į klases.
TR = sportininko laikas / nugalėtojo laikas x varžybų koeficientas.
Varžybų koeficientai:
Pasaulio čempionatas
- 1,4
Europos čempionatas
- 1,3
Europos taurės etapai
- 1,2
Lietuvos čempionatas
- 1,2
Kitų šalių čempionatai
- 1,1
Kitos svarbios tarptautinės - 1,1
Kitos varžybos
- 1,0
Sportininko metų reitingas nustatomas pagal penkių (Preo) ir tijų (TempO) geriausių reitingo taškų sumą.

2. Atranka į Lietuvos OS takais pagrindinę rinktinę dalyvauti Pasaulio ir Europos čempionatus

„Open“ ir „Paralympic“ klasėje atrankos principai tokie patys.
2 sportininkai patenka pagal formulę: praėjusių metų reitingo vidurkis + 2 geriausi rezultatai (reitingo taškai)
einamųjų metų varžybose.
1 sportininkas patenka vienbalsiu OS takais komiteto narių sprendimu. Jei komiteto narių nuomonė išsiskiria – į
rinktinę papuola 3 rezultatą pagal aukščiau pateiktą formulę turintis sportininkas.
Pagrindinės rinktinės narių išlaidos Pasaulio ir Europos čempionatuose (dalyvių mokestis, kelionės bei nakvynės
išlaidos) kompensuojamos lygiomis dalimis pagal gautas ir turimas lėšas.
OS takais Europos čempionatuose gali startuoti ir antra Lietuvos komanda. Jos sudėtį tvirtina OS takais komitetas
atviru balsavimu. Antros komandos nariai dalyvavimo čempionate išlaidas dengia asmeniškai.
Balsavimo rezultatai:
Formuluotė: Patvirtinti 2014 ir vėlesnių metų OS takais reitingų skaičiavimo metodiką.
Už – 2, Susilaikė – 0, prieš – 0. Pritarta.
Formuluotė: OS takais Lietuvos rinktinės sudarymo principus.
Už – 2, Susilaikė – 0, prieš – 0. Pritarta.

