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BALTIJOS ŠALIŲ ČEMPIONATAS 

RYGA 2023 M. KOVO 3-4 D. 
 

RINKTINIŲ SUDARYMO TVARKA  

 

1. Dalyviai: 

EJOF amžiaus grupė. 

• M 2008 m. g. ir jaunesnės, V 2007 m. g. ir jaunesni 

EJČ/PJČ amžiaus grupė. 

• M 2006-2007 m. g., V 2005-2006 m. g. 

Atvira amžiaus grupė. 

• Be amžiaus apribojimų 

 

2. Komandų Vyr. treneriai: 

• EJOF rinktinė.     Dovilė Pocienė + 2 treneriai Vyr. trenerio siūlymu, 

atsižvelgiant į sportininkų atrankos rezultatus. 

• EJČ/PJČ rinktinė.     Kęstutis Steponavičius + 2 treneriai Vyr. trenerio siūlymu, 

atsižvelgiant į sportininkų atrankos rezultatus. 

• Atviros amžiaus grupės rinktinė.   Žilvinas Ovsiukas + 1 treneris Vyr. trenerio siūlymu, 

atsižvelgiant į sportininkų atrankos rezultatus. 

 

3. Komandos vadovas: Justas Achramavičius 

 

4. Rinktinių sudėtis: 

• Į EJOF amžiaus grupės rinktinę kviečiama po 2 sportininkus kiekvienoje amžiaus grupės rungtyje. 

Kviečiami  sportininkai, atrankos laikotarpiu pasiekę aukščiausius rezultatus pagal FINA reitingą 

(nepaisant baseino ilgio).   

• Į EJČ/PJČ amžiaus grupės rinktinę kviečiami ne daugiau kaip 2 sportininkai kiekvienoje amžiaus 

grupės rungtyje. Kviečiami  sportininkai, atrankos laikotarpiu pasiekę aukščiausius rezultatus pagal 

FINA reitingą (nepaisant baseino ilgio).  Minimalus FINA reitingo taškų skaičius 650 taškų bet kurioje 

rungtyje atrankos laikotarpiu. 

• Į Atviros amžiaus grupės rinktinę kviečiami ne daugiau kaip 2 sportininkai olimpinėse rungtyse. 

Kviečiami  sportininkai, atrankos laikotarpiu pasiekę aukščiausius rezultatus pagal FINA reitingą 

(nepaisant baseino ilgio).  Minimalus FINA reitingo taškų skaičius 700 taškų bet kurioje rungtyje 

atrankos laikotarpiu. 

• Pasibaigus atrankos periodui ir likus neužpildytų apgyvendinimo ir transporto vietų, savo lėšomis gali 

dalyvauti sportininkai, atrankos laikotarpiu pasiekę rezultatą, ne mažesnį kaip 525 FINA reitingo taškų 

EJOF, 600 FINA reitingo taškų EJČ ir 650 FINA reitingo taškų atviroje amžiaus grupėje, nepaisant 
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baseino ilgio. Esant daugiau sportininkų, norinčių dalyvauti varžybose savo lėšomis, nei likusių 

neužpildytų vietų, jos paskirstomos visoms amžiaus grupėms po lygiai, į komandos sudėtį įtraukiant 

sportininkus, atrankos laikotarpiu surinkusius daugiausiai FINA23 reitingo taškų olimpinėse rungtyse 

savo amžiaus grupėje. 

 

 

 

5. Atrankos laikotarpis 

• 2022 04 19 – 2023 02 18 

 

6. Varžybų nuostatai : https://www.ltuswimming.com/wp-content/uploads/2022/12/Baltic-States-

Championships-2023.pdf 

 

7. Galutinę komandos sudėtį tvirtina LPF VK ir viešai skelbia ne vėliau kaip 2022 02 25. 


