
 

Lietuvos kalnų slidinėjimo rinktinių sudarymo principai ir atrankos kriterijai į 

pagrindines kalnų slidinėjimo varžybas 2020-2021 m. 

 

Skiriamos šios Lietuvos nacionalinės slidinėjimo asociacijos (toliau LNSA) Kalnų slidinėjimo 

rinktinės: 

 

Duomenys ir 

kriterijai 

 

 RINKTINĖS  

Sudėtis  

(V –vyrai, M-moterys) 
Gimimo metai FIS taškai 

A rinktinė 2 V + 2 M 2004 m. ir vyresni 0-60 

B rinktinė 2 V + 2 M 2004 m. ir vyresni 60-120 

C rinktinė 2 V + 2 M 2001-2004 m. 120-180 

D rinktinė 2 V + 2 M 2003-2004 m. 180-220 

 

 Jei rinktinės kandidatų (atitinkančių nustatytus kriterijus) yra daugiau nei nustatyta – į 

rinktines patenka mažiau FIS taškų turintys sportininkai. 

 C ir D rinktinėse aukščiau rikiuojasi mažiau FIS taškų turintys sportininkai. Sportininkai 

pereinantys iš U16 grupės rikiuojasi pagal LTU taurės taškų reitingą.  

 Rinktines tvirtina LNSA Lietuvos kalnų slidinėjimo komitetas (toliau LKSK) 

sportininkų atstovų (komandų, trenerių) teikimu (nauji nariai teikiami iki 2020 m. spalio 

1 d.), 

 Rinktinių ir jų kandidatų sudėtys skelbiamos LNSA puslapyje ne vėliau kaip 2020 m. 

spalio 10 d.  

 Rinktinės narių eiliškumas rinktinėje skiriamas pagal nustatytą FIS taškų 

perskaičiavimą. Jei tarp kandidatų į rinktinės narius ar pagrindinius startus FIS taškų 

skirtumas yra mažesnis nei 5 FIS taškų (SL+ GS) – atrankai į pagrindinius startus LKSK 

skiriamos atrankos varžybos ar papildomi kriterijai. 

 



 

Pagrindiniai rinktinių startai: 

1. Pasaulio čempionatas Cortina, ITA 2021.02.08-21 (2 moterys + 4 vyrai). 

Atrankai taikomas 14 FIS taškų perskaičiavimas 2021.01.21. 

https://www.fis-ski.com/DB/general/event-

details.html?sectorcode=AL&eventid=46979&seasoncode=2021. 

2. Jaunimo pasaulio čempionatas Bansko, BUL. 2021.03.02-11 d. (1 moteris +2 vyrai) 

Atrankai taikomas 16 FIS taškų perskaičiavimas 2021.02.18. 

https://www.fis-ski.com/DB/general/event-

details.html?sectorcode=AL&eventid=47128&seasoncode=2021  

3. Lietuvos Nacionaliniai ir jaunimo FIS čempionatai. 

PYHA, FIN 2021.03.24-26 d., NC GS+SL https://www.fis-ski.com/DB/general/event-

details.html?sectorcode=AL&eventid=47883&seasoncode=2021 

KRONPLATZ, ITA, 2021.01.21-22 d., NJC GS+SL https://www.fis-

ski.com/DB/general/event-details.html?sectorcode=AL&eventid=47902&seasoncode=2021  

4. Lietuvos ir Baltijos taurės varžybos. 

5. FIS children varžybos (pagal patvirtintą FIS kalendorių). 

FIS children varžyboms dalyvauti teikiamos sportininkų atstovų paraiškos, ne vėliau kaip 1 mėn. iki 

varžybų starto (ar organizatorių nustatytos datos, jei ji yra anksčiau nei mėn. iki varžybų). Jei 

norinčių į varžybas yra mažiau negu priima FIS CHILDREN organizatoriai – papildoma atranka 

nedaroma. Jei norinčių į varžybas yra daugiau negu priima FIS CHILDREN organizatoriai – 

pirmenybė teikiama sportininkams pagal LTU taurės taškų reitingą užimantiems aukštesnę vietą. 

Pagal nemokamas FIS CHILDREN (t.y. tuos kurių gyvenimą, maitinimą ir slidinėjimą apmoka 

organizatorius) patenka tie sportininkai kurie užima aukštesnes vietas pagal LTU taurės taškų 

reitingą (paskutinis perskaičiavimas prieš atranką, jei yra bent dvi vykusios varžybos, arba imami 

praeito sezono suminiai taurės rezultatai).  FIS children varžyboms LNSA gali būti skiriamos 

kelionės išlaidos. 
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