
 
Priedas Nr.1 

 

 

Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais rinktinės 2019 m. sezono startai ir atrankos 

tvarka 
 

1. Europos čempionatas, Lenkija, 06.08-06.10 d. 

2. Pasaulio jaunimo ir suaugusių čempionatas, Danija 07.28-08.03 d. 

3. Pasaulio taurės etapas, Vokietija 10.04-06 d. 

4. Europos jaunimo ir jaunių čempionatas, Vokietija 10.03-06 d. 

 

 

2019 m. Europos čempionatas Lenkijoje 

 

Komanda sudaroma OSKD komiteto sprendimu, atsižvelgiant į sportininkų atrankos varžybas, 2018 metų Europos ir 

Pasaulio čempionatų rezultatus. 

Sportininkų skaičius, kuriems bus skiriamas finansavimas: starto mokestis, nakvynė varžybų metu, kelionės išlaidos, 

(vykstant komiteto nurodytu transportu): 

- 4 vyrai elitas, 

- 4 moterys elitas. 

Vardiniai kvietimai pagal 2018 metų rezultatus: 

- vyrai – Jonas Maišelis (6 v. Europos čempionate); 

- moterys – Algirda Mickuvienė (4 v. Pasaulio čempionate), Gabrielė Andrašiūnienė (5 v. Pasaulio čempionate). 

Antra, trečia vyrų ir trečia moterų finansuojamos vietos pagal atrankos varžybų rezultatus. Ketvirta komiteto 

sprendimu. Nefinansuojamos vietos – komiteto sprendimu. 

Kvalifikacinis barjeras: kandidatai pagal atrankinių varžybų rezultatus turi pakliūti į grupės Top10. 

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

formulę: 

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

Atrankinės varžybos: 

- Vilniaus daugiadienių (1, 2 dienos) 2019.05.10-11, 

- Lietuvos OSKD čempionatas, Birštonas, Prienai, sprintas ir ilga. 2019.05.24, 26. 

Kontrolinės: 

- MTB maratonas Druskininkai, 2019.05.19. 

 

2019 m. Pasaulio jaunimo ir suaugusiųjų čempionatas Danijoje 

 

Komanda sudaroma OSKD komiteto sprendimu, atsižvelgiant į sportininkų atrankos varžybas, 2018 metų Europos ir 

Pasaulio čempionatų rezultatus, 2019 metų Europos čempionato rezultatus. 

Iš LOSF biudžeto finansuojama: 

- PČ starto mokestis, nakvynė varžybų metu, kelionės išlaidos (vykstant komiteto nurodytu transportu). 

Sportininkų skaičius, kuriems bus skiriamas finansavimas: 

- 4 vyrai, 

- 4 moterys, 



 

- 3 jaunimo vyrai, 

- 3 jaunimo merginos. 

Finansavimo nustatymo tvarka: 

Suaugusių komanda 

Vardiniai kvietimai pagal 2018 metų rezultatus: 

- vyrai – Jonas Maišelis (6 v. Europos čempionate); 

- moterys – Algirda Mickuvienė (4 v. Pasaulio čempionate), Gabrielė Andrašiūnienė (5 v. Pasaulio čempionate). 

Antra, trečia vyrų ir trečia moterų finansuojamos vietos pagal atrankos varžybų rezultatus. Ketvirta komiteto 

sprendimu. 

Nefinansuojamos vietos - komiteto sprendimu. 

Patekimas į 2019 metų EČ etapo individualios rungties TOP10 automatiškai kvalifikuoja sportininką į PČ (su biudžeto 

finansavimu). Į EČ Top10 patekęs sportininkas atrankoje kvalifikuojamas po sportininko su vardiniu kvietimu. 

Kvalifikacinis barjeras: kandidatai pagal atrankinių varžybų rezultatus turi patekti į grupės Top10. 

Jaunimo rinktinė 

Vardiniai kvietimai pagal 2018 metų rezultatus: 

- vaikinai – Ignas Ambrazas (3 v. Pasaulio jaunimo čempionate). 

- merginos – Austėja Kalvaitytė (5 v. Pasaulio jaunimo čempionate). 

Antra finansuojama vieta pagal atrankos varžybų rezultatus. Trečia finansuojama vieta - komiteto sprendimu. 

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

Atrankos varžybos: 

- Latvijos daugiadienės (1,2,3 dienos) 2019.05.31-06.02, 

- Takas 2019, antra diena 2019.06.22. 

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

formulę: 

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

Kontrolinės varžybos: 

- Lietuvos OSKD čempionatas, 2019.05.24,26, 

- Europos čempionatas Lenkijoje, 2019.06.08-10, 

- MTB maratonas Vilnius, 2019.06.16. 

 

2019 m. Pasaulio Taurės etapas Vokietijoje 

 

Iš LOSF biudžeto finansuojama: starto mokestis, nakvynė, kelionės išlaidos (vykstant komiteto nurodytu transportu). 

Sportininkų skaičius, kuriems bus skiriamas finansavimas: 

- 2 vyrai, 

- 2 moterys. 

Bus finansuojami sportininkai užimantys aukščiausias vietas 2019 metų Pasaulio OSKD taurės sumoje (2019.08.15). 

 

2019 m. Jaunimo ir jaunių Europos čempionatas Vokietijoje 

 

Komanda sudaroma OSKD komiteto sprendimu, atsižvelgiant į sportininkų atrankos varžybas, 2018 metų Europos ir 

Pasaulio čempionatų rezultatus, 2019 metų Pasaulio čempionato rezultatus. Iš LOSF biudžeto finansuojama: 



 
- PČ starto mokestis, nakvynė varžybų metu, kelionės išlaidos (vykstant komiteto nurodytu transportu). 

Sportininkų skaičius, kuriems bus skiriamas finansavimas: 

- 3 jaunimo vyrai, 

- 3 jaunimo merginos, 

- 3 jaunių vyrai, 

- 1 jaunių mergina. 

Finansavimo nustatymo tvarka 

Jaunimo rinktinė: 

Vardiniai kvietimai pagal 2018 metų rezultatus: 

- vaikinai – Ignas Ambrazas (3 v. Pasaulio jaunimo čempionate); 

- merginos – Austėja Kalvaitytė (6 v. Pasaulio jaunimo čempionate). 

Antra finansuojama vieta pagal atrankos varžybų rezultatus. Trečia finansuojama vieta  - komiteto sprendimu. 

Patekimas į PČ etapo individualios rungties TOP10 automatiškai kvalifikuoja sportininką į EČ (su biudžeto 

finansavimu). Į PČ Top10 patekęs sportininkas atrankoje kvalifikuojamas po sportininko su vardiniu kvietimu. 

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

Jaunių rinktinė: 

Vaikinų pirma ir antra finansuojamos vietos pagal atrankos rezultatus, trečia – komiteto sprendimu. 

Mergina - komiteto sprendimu. 

Jaunių vaikinai ir merginos - pagal VM17 grupių atrankos rezultatus. Jei nėra VM17 grupės – komitetas patikslins 

vėliau kokioje grupėje startuoti. 

Atrankos varžybos: 

- Alytaus taurė, 2019.09.07, 

- Lietuvos OSKD čempionatas, Šiauliai, vidutinė ir bendras startas 2019.09.14-15. 

Atrankai skaičiuojami 2 geriausi atrankinių varžybų rezultatai iš 3 galimų. Skaičiuojamas dalyvio taškų kiekis pagal 

formulę: 

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

 

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

konkrečioje rungtyje ir t.t. 


