
2023 m. Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis jaunių, jaunimo bei

suaugusiųjų rinktinių atrankos planas

Pagrindiniai sezono startai

Varžybos Data Vieta Grupės Distancijos Komanda

Europos OSS
čempionata

s

2023 - 01
-30/02-05

Latvija,
Madona

Elitas sprintas, vidutinė,
bendras startas,

sprinto estafetės,
estafetės

3 (+3) + 2

Pasaulio
jaunimo OSS
čempionata

s

2023 - 01
-30/02-05

Latvija,
Madona

Jaunimas sprintas, vidutinė,
bendras startas,

estafetės

2 + 1

Europos
jaunių OSS
čempionata

s

2023 - 01
-30/02-05

Latvija,
Madona

Jauniai sprintas, vidutinė,
bendras startas,

estafetės

1 (+2) + 3

Pasaulio U23
čempionata

s

2023 - 02 -
9/12

Norvegija U23 vidutinė, sprintas,
persekiojimas

1 + 1

Atrankinės ir kontrolinės varžybos

2023 m. sezone A rinktinės sportininkams yra garantuojamos vietos Europos OSS

čempionate, Pasaulio jaunimo OSS čempionate bei Pasaulio U23 OSS čempionate.

Rinktinės sudarymo tvarka 2023 m. Europos OSS čempionatui Latvijoje

Rinktinę OSS Europos suaugusių čempionatui Latvijoje LOSF Rinktinių komitetas sudaro

atsižvelgdamas į atrankinių varžybų rezultatus, 2022 metų varžybų ir kontrolinių varžybų



rezultatus. Atrankinėms varžyboms neįvykus, rinktinė sudaroma atsižvelgiant į praėjusių
metų rezultatus, bei kontrolinių varžybų rezultatus.

Planuojama rinktinės sudėtis: 3 vyrai (+3) + 2 moterys;

Atrankinės varžybos:

1. 2022-12-17/18 Daugpilio čempionatas (Daugpilis, Latvija)

2. 2023-01-21/22 Lietuvos OSS čempionatas (Ignalina, Lietuva)

Kontrolinės varžybos:

Pasaulio OSS taurė (Austrija)

Ski-O tour (Austrija ir Šveicarija)

Imatra ski-o (Suomija)

Polva čempionatas (Estija)

Lietuvos slidinėjimo taurė, sprintas (Ignalina)

Skaičiuojami trys geriausi startai iš atrankos varžybų. Kilus neaiškumams dėl sportininkų
pajėgumo, atsižvelgiama į praeito sezono rezultatus, papildomas atrankos (kontrolines)

varžybas.

LOSF apmoka 3 + 2 (starto mokestis, apgyvendinimas, maitinimas). Papildomi sportininkai -

komandiruojančios organizacijos lėšomis*.

*Sportininkui asmeninėje rungtyje iškovojus vietą TOP25 apmokamos starto mokesčio,

nakvynės ir apgyvendinimo išlaidos.

Rinktinės sudarymo tvarka 2023 m. Pasaulio jaunimo OSS čempionatui Latvijoje

Rinktinę OSS Pasaulio jaunimo čempionatui Latvijoje LOSF Rinktinių komitetas sudaro

atsižvelgdamas į atrankinių varžybų rezultatus, 2022 metų varžybų ir kontrolinių varžybų
rezultatus. Atrankinėms varžyboms neįvykus, rinktinė sudaroma atsižvelgiant į praėjusių
metų rezultatus, bei kontrolinių varžybų rezultatus.

Planuojama rinktinės sudėtis: 2 (+1) vaikinai + 1 mergina;

Atrankinės varžybos:

1. 2022-12-17/18 Daugpilio čempionatas (Daugpilis, Latvija)

2. 2023-01-21/22 Lietuvos OSS čempionatas (Ignalina, Lietuva)

Kontrolinės varžybos:

Imatra ski-o (Suomija)

Polva čempionatas (Estija)



Lietuvos slidinėjimo taurė, sprintas (Ignalina)

Skaičiuojami trys geriausi startai iš atrankos varžybų. Kilus neaiškumams dėl sportininkų
pajėgumo, atsižvelgiama į praeito sezono rezultatus, papildomas atrankos (kontrolines)

varžybas.

LOSF apmoka 2 + 1 (starto mokestis, apgyvendinimas, maitinimas). Papildomi sportininkai -

komandiruojančios organizacijos lėšomis*.

*Sportininkui asmeninėje rungtyje iškovojus vietą TOP15 apmokamos starto mokesčio,

nakvynės ir apgyvendinimo išlaidos.

Rinktinės sudarymo tvarka 2023 m. Europos jaunių OSS čempionatui Latvijoje

Rinktinę OSS Europos jaunių čempionatui Latvijoje LOSF Rinktinių komitetas sudaro

atsižvelgdamas į atrankinių varžybų rezultatus, 2022 metų varžybų ir kontrolinių varžybų
rezultatus. Atrankinėms varžyboms neįvykus, rinktinė sudaroma atsižvelgiant į praėjusių
metų rezultatus, bei kontrolinių varžybų rezultatus.

Planuojama rinktinės sudėtis: 1 (+2) vaikinai + 3 merginos;

Atrankinės varžybos:

1. 2022-12-17/18 Daugpilio čempionatas (Daugpilis, Latvija)

2. 2023-01-21/22 Lietuvos OSS čempionatas (Ignalina, Lietuva)

Kontrolinės varžybos:

Imatra ski-o (Suomija)

Polva čempionatas (Estija)

Lietuvos slidinėjimo taurė, sprintas (Ignalina)

Skaičiuojami trys geriausi startai iš atrankos varžybų. Kilus neaiškumams dėl sportininkų
pajėgumo, atsižvelgiama į praeito sezono rezultatus, papildomas atrankos (kontrolines)

varžybas.

LOSF apmoka 1 + 3 (starto mokestis, apgyvendinimas, maitinimas). Papildomi sportininkai -

komandiruojančios organizacijos lėšomis*.

*Sportininkui asmeninėje rungtyje iškovojus vietą TOP15 apmokamos starto mokesčio,

nakvynės ir apgyvendinimo išlaidos.



Rinktinės sudarymo tvarka Pasaulio U23 čempionatui Norvegijoje

Pasaulio U23 čempionate Norvegijoje kviečiami startuoti A rinktinės sportininkai. Kiti

sportininkai norintys startuoti Pasaulio U23 čempionate savo lėšomis apie tai privalo

informuoti LOSF OSS rinktinių vadovą iki 2023 m. sausio 10 d.


