!
2022 m. LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO KALNŲ DVIRAČIAIS RINKTINIŲ
PAGRINDINIAI STARTAI, PASIRENGIMO IR ATRANKOS PLANAS

PAGRINDINIAI SEZONO STARTAI

VARŽYBOS

DATA

VIETA

RUNGTIS

Lietuva

Vidutinė,
sprintas, ilga,
estafetės

1

EUROPOS
JAUNIŲ,
JAUNIMO IR
SUAUGUSIŲJŲ
ČEMPIONATAS

2

PASAULIO
JAUNIMO IR
SUAUGUSIŲJŲ
ČEMPIONATAS

2022.07.15-20

Švedija

Sprintas,
Vidutinė, Ilga,
Bendras startas,
Estafetė

3

PASAULIO TAURĖ
III

2022.09.14-18

Bulgarija

Sprintas,
Vidutinė, Ilga

2022.05.18-22

FORMATA
S
6+4
3+3
6+3

4+3
3+3

2+2

PASIRENGIMO PLANAS
SAVAITGALINĖS STOVYKLOS
Pavadinimas

Data

Vieta

Pastabos

1

Stovykla Švedija

2022.04.23-24

Stokholmas,
Švedija

Pasirengimas
Pasaulio OSKD
čempionatui

2

Stovykla Latvija

2022.04.29 –
05.01

Latvija

Atrankinės
varžybos

3

Stovykla Lietuvoje

2022.06.10-12

Alytus

Savaitgalinėse stovyklose kviečiami dalyvauti rinktinės kandidatai, kurie iki nurodytos datos
informavo komandos vadovą apie savo 2022 m. sezono planus ir tikslus.

TIKSLINĖS STOVYKLOS
Pavadinimas

Data

Vieta

Pastabos

1

Stovykla Ispanijoje

2022.02.28
-2022.03.11

Ispanija

Pasirengimo sezonui
stovykla, plentas

2

Stovykla Danijoje

2022.04.08-12

Danija

Pasirengimas
sezonui, OSKD
technika

3

Stovykla Švedijoje

2022.birželis

Švedija

Pasirengimo
Pasaulio
čempionatui
stovykla

arba

3

Stovykla aukštikalnėse

2022.birželis liepa

Italija/Austrija

Pasirengimo
Pasaulio
čempionatui
stovykla

4

Stovykla Švedijoje

2022.07.24-30

Švedija

Pasirengimas kitų
metų sezonui

Tikslinėse stovyklose kviečiami dalyvauti rinktinės kandidatai, rimtai besiruošiantys Pasaulio/
Europos čempionatams. Kiti norintys dalyvauti stovyklose savo lėšomis iki stovyklos likus ne
mažiau kaip 30 dienų informuoja komandos vadovą.

ATRANKOS PLANAS
Atrankinės varžybos Europos jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų čempionatui
Komandos sudėtis (elitas 6+4, jaunimas 3+3, jauniai 6+3)
Pavadinimas

Data

Vieta

Pastabos

1

Latvijos OSKD
čempionatas

2022.04.30

Latvija

Sprintas

2

Latvijos OSKD
čempionatas

2022.05.01

Latvija

Ilga

3

Lietuvos OSKD
čempionatas ilga trasa

2022.05.07

Bražuolė

Ilga

4

Vilnius 2022

2022.05.08

Bražuolė

Bendras startas

Kontroliniai startai:
OSKD varžybos Prienų čempionatas 2022 04 10
Komanda sudaroma Rinktinių komiteto sprendimu, atsižvelgiant komandos vadovo teikimą
pagal sportininkų atrankos bei kontrolines varžybas.
Sportininkų skaičius, kuriems bus skiriamas finansavimas Europos čempionate (starto
mokestis, nakvynė):

•
•
•
•
•
•

6 vyrai elitas
4 moterys elitas
3 jaunimo vyrai
3 jaunimo merginos
6 jauniai vaikinai
3 jaunės merginos

Komandų sudarymo tvarka:
Suaugusių komanda:
Vardiniai kvietimai – Gabrielė Andrašiūnienė, Jonas Maišelis, Ignas Ambrazas.
Vyrai:
2 (trečias ir ketvirtas) pagal atrankinių varžybų koeficientus;
2 (penktas ir šeštas) Rinktinių komiteto sprendimu.
Moterys:
2 (antra, trečia) pagal atrankinių varžybų rezultatus;
1 (ketvirta) Rinktinių komiteto sprendimu.
Jaunimo vaikinų komanda:
2 (primas, antras) pagal atrankinių varžybų rezultatus;
1 (trečias) Rinktinių komiteto sprendimu.
Jaunimo merginų komanda:
2 (prima, antra) pagal atrankinių varžybų rezultatus;
1 (trečia) Rinktinių komiteto sprendimu.
Jaunių vaikinų komanda:
3 (pirmas - ketvirtas) pagal atrankinių varžybų rezultatus;
3 (penktas, šeštas) Rinktinių komiteto sprendimu.
Jaunių merginų komanda:
2 (prima, antra) pagal atrankinių varžybų rezultatus;
1 (trečia) 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. Sportininkam neįveikus
20% kvalifikacinio barjero, dėl jų patekimo į komanda sprendžia komandos vadovas.

Atrankai skaičiuojami 3 atrankinių varžybų rezultatai iš 4 galimų. Skaičiuojamas dalyvio
taškų kiekis pagal formulę:
Taškai = (2 - dalyvio_laikas/nugalėtojo_laikas) × 100).

Atrakinės varžybos Pasaulio jaunimo ir suaugusiųjų čempionatui Švedijoje
Planuojama komandos sudėtis (4+3, 3+3)
Pavadinimas

Data

Vieta

Pastabos

1

Lietuvos OSKD
čempionatas ilga trasa

2022.05.06

Bražuolė

Ilga

2

Lietuvos OSKD
čempionatas sprintas

2022.05.28

Klaipėda

Sprintas

3

Lietuvos OSKD
čempionatas bendras
startas

2022.05.29

Klaipėda

Bendras startas

4

Alytaus čempionatas

2022.06.11

Alytus

Kontroliniai startai:
Kontrolinės varžybos: OSKD varžybos Takas 2022, 2022 06 23-26
Komanda sudaroma Rinktinių komiteto sprendimu, atsižvelgiant komandos vadovo teikimą
pagal sportininkų atrankos bei kontrolines varžybas.
Vardiniai kvietimai: Gabrielė Andrašiūnienė, Ignas Ambrazas, Jonas Maišelis
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
Komandų sudarymo tvarka:

Suaugusių komanda
Europos OSKD čempionate asmeninėje rungtyje sportininkai užėmę 1 – 10 vietas
automatiškai kvalifikuojasi į Pasaulio čempionatą.
Vyrai:
2 – (trečias, ketvirtas) pagal atrankinių varžybų rezultatus.
Moterys:
1 – (antra) pagal atrankinių varžybų rezultatus;
1 – (trečia) Rinktinių komiteto sprendimu.
Nefinansuojamos vietos - rinktinių komiteto sprendimu.
Jaunimo komanda
1 + 1 – (pirmi) pagal atrankinių varžybų rezultatus;
2 + 2 – (antras/antra, trečias/trečia) 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. Sportininkam
neįveikus 20% kvalifikacinio barjero, dėl jų patekimo į komanda sprendžia komandos
vadovas.

Dalyvavimas Pasaulio taurės varžybose:
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 2022 metų Pasaulio OSKD
taurės sumoje (2022 08 25)

Kita informacija:
•

Remiantis atrankinių ir kontrolinių varžybų rezultatais, komandas pagrindiniams metų
startams sudaro komandos vadovas, tvirtina OS Rinktinių komitetas. Esant reikalui bus
atsižvelgta ir į treniruočių procesą, motyvaciją bei kitų svarbių varžybų rezultatus.

•

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

•

Sportininkus į pogrupius varžybų metu skirsto komandos vadovas, atsižvelgdamas į
atrankinių varžybų rezultatus, parodytą rezultatą konkrečioje rungtyje ir t.t.

•

Komandų sudėtys bus skelbiamos ne vėliau kaip viena savaitė po paskutinių kontrolių
varžybų.

•

Pažymėtina, kad dėl pandemijos situacijos pasaulyje, rinktinės pasirengimo ir atrankos
planas gali keistis.

Sportininkai besiruošiantys 2022 m. tarptautiniam OSKD sezonui iki vasario 15d.
informuoja Komandos vadovą (petras@silva.lt) apie savo planus ir poreikį dalyvauti
treniruočių stovyklose, varžybose, taip pat apie finansinius poreikius skirtus
pasiruošimo procesui.
Sportininkai ketinantys/norintys startuoti Pasaulio čempionate, Europos čempionate,
Pasaulio taurės etape savo ar rėmėjų lėšomis prašome apie norus pranešti Komandos
vadovui (petras@silva.lt)

