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ATRANKOS Į 2022M. EUROPOS  ČEMPIONATĄ NUOSTATAI 

2021 09 03 

 

 

 

1. Į Europos čepmionatą Sonderburge ,  Danijoje ( 2022 07 30 – 08 05) vyks 7 sportininkai 

(4+3) ir du treneriai iš Lietuvos. 

2. Erikas Scheidt bus deleguojamas atstovauti Lietuvą be atrankos. Jam bus prašoma papildoma 

vieta Lietuvos komandoje. 

3. Sportininkai atrenkami susumavus atrankinių varžybų rezultatus, kai įvykus trims ir daugiau 

varžybų, blogiausias rezultatas neįskaitomas. 

4. Atsirinkusių sportininkų amžius turi atitikti Europos ir Pasaulio čempionatų kriterijus – gimę 

2007m. ir jaunesni. 

5. Norintys dalyvauti Europos  čempionate, sportininkai privalo savo įskaitinių varžybų 

rezultate likti auksiniame laivyne. Jei varžybose laivynų nėra, būtina aplenkti bent pusę atrankos 

varžybų dalyvių. 

6. Sportininkas, nepatekęs tarp septynių geriausių, tačiau gavęs pakvietimą dalyvauti Europos 

čempionate, turi padengti čempionato dalyvio starto mokesčio išlaidas asmeniškai (padedant 

rėmėjams ar atstovaujamam sporto klubui). 

6. Atrankos varžybos: 

   2021m. LR jaunių čempionatas Nidoje (koeficientas 2) 

   2021 m. Lietuvos Optimist jachtų klasė buriuotojų asociacijos taurė Drevernoje      

(koeficientas 2) 

   2022 m. Pucko taurė (koeficientas 3) 

   2022 m. Gdynės taurė (koeficientas 3) 

Lenkijoje vyksiančių varžybų lokacija gali keistis . 

 

Atrankos taškai skaičiuojami pagal ISAF formulę: 

T=K(D-V+1)/D, kai T – taškai, K – varžybų koeficientas, D – dalyvių skaičius, V – užimta 

vieta. 

7. Jei atsirinkęs sportininkas atsisako ar negali dalyvauti čempionate, jo vietą užima sekantis , 

atrankos kriterijus atitikęs sportininkas. 

8. Jei yra norinčių savo lėšomis vykti į Pasaulio čempionatą Bodrume, Turkijoje, savo prašymą 

laisva forma prašome siųsti el.paštu : optimistaminfo@gmail.com 

Gautas prašymas bus pateiktas svarstyti taryboje. 
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9. Jei dėl Covid-19 pandemijos ribojimų neįvyktų atrankinės varžybos Lenkijoje ( ar nebūtų 

galimybės ten nuvykti), atrankinės varžybos būtų sekančios: 

   2021m. LR jaunių čempionatas Nidoje (koeficientas 2) 

   2021 m. Lietuvos Optimist jachtų klasė buriuotojų asociacijos taurė Drevernoje      

(koeficientas 2) 

2022 m. LR taurė Nidoje (koeficientas 2) 

2022 m. Rėmėjų taurė Kaune (koeficientas 2) 
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