
 

Lietuvos kalnų slidinėjimo rinktinių sudarymo principai ir atrankos kriterijai į 

pagrindines kalnų slidinėjimo varžybas 2022-2023 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 2006 m. ir vyresni 0-60 

B rinktinė 2 V + 2 M 2006 m. ir vyresni 61-120 

C rinktinė 2 V + 2 M 2003-2006 m. 121-180 

D rinktinė 2 V + 2 M 2005-2006 m. 181-220 

 

• 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 2022 m. spalio 

1 d. ir informacija atnaujinama po kiekvieno FIS taškų perskaičiavimo), 

• Rinktinių ir jų kandidatų sudėtys skelbiamos LNSA puslapyje ne vėliau kaip 2022 m. 

spalio 10 d.  

• Į rinktines patenkama turint bent vienos disciplinos nustatytus FIS taškus. Rinktinės 

narių eiliškumas rinktinėje skiriamas pagal paskutinį FIS taškų perskaičiavimą.  

• Jei tarp kandidatų į pagrindinius startus FIS taškų skirtumas yra mažesnis nei 5 FIS 

taškai (SL+ GS) – atrankai į pagrindinius startus LKSK skiriamos atrankos varžybos ar 

papildomi kriterijai. 

 



 

Pagrindiniai rinktinių startai: 

1. Pasaulio čempionatas Courchevel Meribel, FRA, 2023.02.06-19  

https://www.courchevelmeribel2023.com/ 

Atrankai taikomi pasaulio čempionato dalyvavimo reikalavimai bei FIS taškų galutinis 

perskaičiavimas 2022.01.17 d.: 

Planuojama kad vyks 2 merginos ir 4 vaikinai. 

Kandidatai į Pasaulio čempionatą privalo dalyvauti Lietuvos SL ir GS NC varžybose (jei varžybos 

nesikerta su aukštesnio rango varžybomis). 

2. Jaunimo pasaulio čempionatas St. Anton AUT, 2023.01.17-26 

http://www.y-ournextstep.at 

Atrankai taikomas 12 FIS taškų perskaičiavimas 2022.22.15. 

3. Europos jaunimo festivalis, Tarvisio ITA, 2023.01.21-28 

EYOF 2023 - European Youth Olympic Festival in Friuli Venezia Giulia 

Atrankai taikomas 13 FIS taškų perskaičiavimas 2022.12.29. 

Vertinama SL ir GS disciplinos, 1 mergina ir 2 vaikinai. 

4. Lietuvos Nacionaliniai FIS čempionatai: 

Pozza di Fassa ITA, 2023.01.20 (GS) ir 26 (SL) d. 

Zinal (SUI), 2023.04.13 (SG) 

SL ir GS čempionatuose privalo dalyvauti Lietuvos A ir B rinktinių atstovai (jei varžybos 

nesikerta su aukštesnio rango varžybom). 

5. Lietuvos ir Baltijos taurės varžybos. 

LTU FIS varžybos 

Baltic cup2023 ir LAT FIS varžybos  

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

FIS Children varžybų kalendorius  

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 

https://drive.google.com/file/d/1-Nt9cgVHcTFIBTTUy0sioXUzCiTAxKVo/view?usp=sharing
http://www.y-ournextstep.at/
https://www.eyof2023.it/
https://www.fis-ski.com/DB/alpine-skiing/calendar-results.html?eventselection=&place=&sectorcode=AL&seasoncode=2023&categorycode=&disciplinecode=&gendercode=&racedate=&racecodex=&nationcode=ltu&seasonmonth=X-2023&saveselection=-1&seasonselection=
https://www.fis-ski.com/DB/alpine-skiing/calendar-results.html?eventselection=&place=&sectorcode=AL&seasoncode=2023&categorycode=&disciplinecode=&gendercode=&racedate=&racecodex=&nationcode=lat&seasonmonth=X-2023&saveselection=-1&seasonselection=
https://www.fis-ski.com/DB/alpine-skiing/calendar-results.html?eventselection=&place=&sectorcode=AL&seasoncode=2023&categorycode=CHI&disciplinecode=&gendercode=&racedate=&racecodex=&nationcode=&seasonmonth=X-2023&saveselection=-1&seasonselection=


 

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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