Lietuvos OSKD rinktinės 2015m. sezono startai

1) Pasaulio taurės etapas Vengrijoje
2) Europos čempionatas, Europos jaunimo čempionatas, Europos jaunių čempionatas Portugalijoje
3) Pasaulio OSKD čempionatas, Pasaulio jaunimo OSKD čempionatas Čekijoje
2015m. Pasaulio OSKD taurė. Vengrijos etapas.
Rinktinė sudaroma OSKD sprendimu, atsižvelgiant į sportininkų 2014m. rudens sezono rezultatus, treniruočių procesą
žiemos metu ir 2015m. keliamus tikslus.
Sportininkų skaičius, kuriems bus skiriamas finansavimas:
3 vyrai elitas
2 moterys elitas
Dalinis finansavimas skiriamas (estafetė) 4 vyrui ir 3 moteriai.

2015m. Europos OSKD čempionatas. Portugalija.
2015 OSKD Europosčempionatui (toliau OSKD EČ) LOSF OSKD komitetas komandą sudaro pagal atrankines ir
kontrolines varžybas.
Sprendimą dėl komandos sudėties priima OSKD komitetas.
Iš LOSF biudžeto finansuojama:
- EČ (starto mokestis, nakvynė varžybų metu, kelionės išlaidos);
Sportininkų skaičius, kuriems bus skiriamas finansavimas:
3 vyrai elitas
2 moterys elitas
1 jaunimo vaikinas
1 jaunimo mergina
Finansavimo nustatymo tvarka:
Elito vyrai: 2 sportininkai pagal atrankos rezultatus,1 sportininkas Komiteto sprendimu. Elito moterys: 1 pagal atrankos
rezultatus, 1 - Komiteto sprendimu.
4 - 6 vyrų ir 3 – 6 moterų vietos finansuojamos iš sportininkų asmeninių rėmėjų lėšų. Dėl jų dalyvavimo EČ sprendžia
komitetas.
Kvalifikacinis barjeras: kandidatai turi pakliūti į atrankinių varžybų grupės Top8.
Jaunimo vaikinas ir mergina - pagal VM20 grupių atrankos rezultatus.
Atrankos varžybos:
- Vilniaus daugiadienių 1, 2 ir 3 diena (05.8 - 10)
- Baltijos šalių OSKD čempionatas (05.16 - 17)
Kontrolinės varžybos:
- Pasaulio taurės Vengrijos etapas
Sprendimą dėl komandos sudarymo Komitetas priims atsižvelgdamas į sportininkų dalyvavimą kontrolinėse ir
atrankos varžybose.
Atrankai skaičiuojami 3 geriausi atrankinių varžybų rezultatai iš 5 galimų. Skaičiuojamas dalyvio taškų kiekis pagal
formulę:
Taškai = (2 - dalyvio_laikas/nugalėtojo_laikas) x 100).

2015 m. rinktinės Pasaulio OSKD čempionatui ir jaunimo OSKD čempionatui sudarymo tvarka
2015 OSKD Pasaulio čempionatui (toliau OSKD PČ) LOSF OSKD komitetas komandą sudaro pagal atrankines ir
kontrolines varžybas.
Sprendimą dėl komandos sudėties priima OSKD komitetas.

Iš LOSF biudžeto finansuojama:
- PČ (starto mokestis, nakvynė varžybų metu, kelionės išlaidos (degalai automobiliui kelionei į ir iš PČ bei vietoje,
dalinti iš maksimalaus galimo keleivių skaičiaus automobilyje));
- Mokomoji treniruočių stovykla prieš PČ (dalinai arba pilna finansuojama, priklausomai nuo rėmėjų finansinės
paramos).
Sportininkų skaičius, kuriems bus skiriamas finansavimas:
4 vyrai elitas
4 moterys elitas
3 jaunimo vyrai
3 jaunimo moterys
Finansavimo nustatymo tvarka:
Elitas: 1 - 3 sportininkai pagal atrankos rezultatus, 4 sportininkas Komiteto sprendimu (pagal EČ Top10 nuostatą)
Jaunimas: 1-2 pagal atrankos rezultatus, 3 Komiteto sprendimu.
Atranka:
1-4 sportininkai pagal atrankos rezultatus, 5-6 sportininkai Komiteto sprendimu.
5 -6 vyrų ir moterų, 4-6 jaunimo vaikinų ir merginų vietos finansuojamos iš sportininkų asmeninių rėmėjų lėšų. Dėl jų
dalyvavimo PČ sprendžia Komitetas.
Kvalifikacinis barjeras: kandidatai turi pakliūti į atrankinių varžybų grupės Top8.
Europos čempionate individualiose distancijose iškovota vieta Top10 garantuoja sportininkui vietą PČ komandoje, ir
yra finansuojamas iš LOSF biudžeto.
Atrankos varžybos:
- Lietuvos OSKD čempionatas trumpoje trasoje (05.30);
- Lietuvos OSKD čempionatas vidutinėje trasoje (05.31);
- Latvijos OSKD čempionatas ilgoje trasoje (Latvija) (07.04);
- Estijos OSKD čempionatas BikEst (Estija) (07.18);
- Estijos OSKD čempionatas BikEst (Estija) (07.19)
- Tako daugiadienių trečia diena (06.23).
Kontrolinės varžybos:
- Pasaulio taurės etapas ir EČ;
- Baltijos šalių OSKD čempionato 2 diena ir 3 diena.
- Lietuvos MTB XCO čempionatas;
Sprendimą dėl komandos sudarymo komitetas priims atsižvelgdamas į sportininkų dalyvavimą kontrolinėse ir atrankos
varžybose.
Atrankai skaičiuojami 4 geriausi atrankinių varžybų rezultatai iš 6 galimų. Skaičiuojamas dalyvio taškų kiekis pagal
formulę:
Taškai = (2 - dalyvio_laikas/nugalėtojo_laikas) x 100).

Sportininkai, besiruošiantys ir ketinantys 2015 metais dalyvauti PČ ir EČ, apie savo planus turi pranešti OSKD
komiteto pirmininkui Petrui Andrašiūnui el. paštu: petras@silva.lt iki gegužės 1 d.

