Lietuvos OSS rinktinės 2015m. sezono startai:
1) Pasaulio suaugusiųjų čempionatas Norvegijoje;
2) Pasaulio jaunimo čempionatas Norvegijoje;
3) Europos jaunių čempionatas Norvegijoje.
2015 m. rinktinės Pasaulio suaugusių ir jaunimo OSS čempionatams bei Europos jaunių OSS čempionatui
sudarymo tvarka

2015 m. OSS Pasaulio ir Europos čempionatams LOSF OSS komitetas komandą sudaro pagal atrankines
varžybas. Sprendimą dėl komandos sudėties priima OSS komitetas.
Planuojama rinktinės sudėtis:
Elitas:
 3 vyrai + 3 moterys;
Jaunimas:
 3 vaikinai + 3 merginos;
Jauniai:
 3 berniukai + 3 mergaitės;
Iš LOSF biudžeto dalinai finansuojama:
-starto mokestis;
-nakvynė varžybų metu;
-kelionės išlaidos;
Atsižvelgiant į ribotas LOSF biudžeto lėšas, finansavimo tvarka visoms grupėms vyks sekančia tvarka. Pagal
atrankinių rezultatus išsidėstę sportininkai, savo išlaidas vykstant į čempionatus dengs taip:
Nr. 1 – visos kelionės išlaidos finansuojamos LOSF;
Nr. 2 – turi padengti 180 Eur – dalinėms išlaidoms finansuoti;
Nr. 3 – turi padengti 400 Eur – dalinėms išlaidoms finansuoti.
Norintiems dalyvauti čempionatuose asmeninėmis lėšomis – 580 Eur. Dėl 4-6 sportininkų dalyvavimo
čempionatuose spendžia komitetas.
Kvalifikacinis barjeras: kandidatai pagal atrankinių varžybų rezultatus turi pakliūti į grupės Top6. Nepakliuvus į
grupės šešetuką, kandidato tinkamumą spendžia komitetas.
Atranka skaičiuojama tokiu principu:
-asmenys norintys startuoti Pasaulio jaunimo čempionate, privalo atrankinėse varžybose startuoti jaunimo
grupėje (M/V20)
-asmenys norintys startuoti Europos jaunių čempionate, privalo atrankinėse varžybose startuoti jaunių grupėje
(M/V18)

Atrankos varžybos:
-Lietuvos OSS čempionatas trumpoje trasoje (2015.01.17)
-Madonos taurė vidutinėje trasoje (2015.01.24)
-Madonos taurė ilgoje trasoje (2015.01.25)
Įskaitomi du iš trijų geresni rezultatai.
Kontrolinės varžybos:
-Lietuvos slidinėjimo čempionatas (2015.01.04)
-2014m. Lietuvos OSS čempionatas trumpoje trasoje (2014.12.26)
-2014m. Lietuvos OSS čempionatas vidutinėje trasoje (2014.12.27)
-kitos užsienio varžybos.
Sprendimą dėl komandos sudarymo komitetas priims atsižvelgdamas į sportininkų dalyvavimą kontrolinėse ir
atrankos varžybose. 1 ir 2 sportininkai pagal atrankines varžybas, 3 komiteto sprendimu.
Atrankai skaičiuojami 2 geriausi atrankinių varžybų rezultatai iš 3 galimų. Skaičiuojamas dalyvio taškų kiekis
pagal formulę:
Taškai = (2 – dalyvio laikas/nugalėtojo laikas) x 100).
Neįvykus numatytoms varžyboms, atrankos varžybos keliamos į kitas varžybas. Neįvykus jokioms varžyboms,
rinktinės kiekis ir sudėtis bus sudaroma komiteto sprendimu.
Pastaba: OSS komitetas pasilieka teisę keisti atrankos tvarką, jei dėl oro sąlygų keičiasi varžybų kalendorius.

