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                  ATRANKOS Į 2023M. EUROPOS ČEMPIONATĄ NUOSTATAI 

 

2023-01-03 

 

 

1.Į Europos čepmionatą Thessaloniki, Graikijoje( 2023 07 15 – 07 22) vyks 7 sportininkai (4+3) ir 

du treneriai iš Lietuvos, kurių sportininkų atsirinko daugiausia. 

2.Jei sporto mokykla (klubas) atsisako išleisti trenerį su atsirinkusiais sportininkais(pagal numatytą 

tvarką), mokant jam atlyginimą, trenerio išlaidas (100 eurų dienai) padengia trenerio sportininkų 

tėveliai(rėmėjai). Atsisakius įgyvendinti šią nuostatą, sportininkas praranda galimybę dalyvauti 

Europos čempionate. 

 3.Sportininkai atrenkami susumavus atrankinių varžybų rezultatus, kai įvykus trejoms 

varžyboms, 1 blogiausias varžybų rezultatas neįskaitomas.  

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

2008m. 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). 

7. Atrankos varžybos:  

2022m. “Rudens vėjo“ regata Kaune (koeficientas 2) 

2023m. LR  taurė Nidoje – 05.26 - 28 (koeficientas 2)  

2023 m. LOJKBA taurė Nidoje  - 05.11 – 05.14(koeficientas 2)  
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7.1 Atrankinės varžybos laikomos įvykusiomis , jei varžybų metu įvyko ne mažiau nei trys 

lenktynės. 

Atrankos taškai skaičiuojami pagal 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 Barselonoje, Ispanijoje, savo prašymą 

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

Gautas prašymas bus pateiktas svarstyti LOJKBA taryboje.  
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