LIETUVOS FECHTAVIMO FEDERACIJOS 2018-2019 METŲ SEZONO SUAUGUSIŲJŲ
REITINGO SISTEMOS TAISYKLĖS

Lietuvos Fechtavimo federacijos suaugusiųjų (angl. senior) reitingo sistemos taisyklės numato atrankos į suaugusiųjų
nacionalinę rinktinę kriterijus. Suaugusiųjų rinktinės nariai renkami atstovauti Lietuvai Europos ir Pasaulio
čempionatuose 2018-2019 metų sezono metu.
1.

Sporto sezono metu, kuris prasideda nuo 2018 metų rugsėjo 1 d. ir baigiasi po 2019 metų Pasaulio čempionato,
sportininkai dalyvauja serijoje įskaitinių Lietuvos ir tarptautinių varžybų, kurių rezultatai vertinami pagal šią skalę:

Užimta
vieta

1

2

3-4

5-8

9-16

17-32

33-64

65-128

Skiriami
balai

64

56

48

32

24

16

8

4

1.1 Pasibaigus sezonui, į naująjį perkeliama 10 proc. sportininko turėtos balų sumos.
1.2 Reitingo taškai skaičiuojami tokia tvarka: balai, pelnyti už vietas, iškovotas Lietuvos ir tarptautinėse varžybose,
yra dauginami iš koeficiento, priskiriamo kiekvienoms varžyboms pagal jų svorį ir meistriškumo lygį. Įskaitinių
varžybų ir jų koeficientų sąrašas pateikiamas Priede nr. 1.
2.

Reitingo taškus gauna visi Lietuvos Respublikos pilietybę turintys sportininkai, dalyvaujantys Priede nr. 1
išvardintose įskaitinėse varžybose.

3.

Sportininkų vieta reitinge nustatoma pagal reitingo taškų sumą, skaičiuojamą sudedant 4 geriausius rezultatus
Lietuvos varžybose ir 3 geriausius rezultatus tarptautinėse varžybose, nurodytose Priede nr. 1. Kiekvienų varžybų
rezultatas gaunamas užimtai vietai priskiriamus balus padauginus iš toms varžyboms priskirto koeficiento.

4.

Suaugusiųjų rinktinės vyrų ir moterų komandos, siunčiamos į Europos ir Pasaulio čempionatus, yra
komplektuojamos atsižvelgiant į rezultatą, tokia tvarka:
4.1. Sportininkai, pagal reitingo taškų sumą surinkę daugiausiai taškų ir reitingo klasifikacijoje užimantys 1 ir 2
geriausias vietas, iš karto patenka į Lietuvos suaugusiųjų rinktinę.
4.2. Likusius du rinktinės narius atskiro aptarimo metu išrenka trenerių taryba, pasirinkdama du perspektyviausius
sportininkus iš 3-6 vietas reitingo klasifikacijoje užimančių sportininkų.
4.3. Priimdama sprendimą dėl to, kurie du iš 3-6 vietas pagal reitingą užimančių sportininkų pateks į rinktinę,
trenerių taryba atsižvelgia į šiuos kriterijus:
4.3.1. Sportininko surinktą Lietuvos fechtavimo federacijos reitingo taškų kiekį;
4.3.2. Sportininko užimamą vietą tarptautiniame reitinge;
4.3.3. Varžybų, kuriose sportininkas dalyvavo, kiekį ir pasiektus rezultatus;
4.3.4. Sportininko sveikatos būklę ir pasirengimą prieš startus Europos ir Pasaulio čempionatuose.

5.

Galutinę suaugusiųjų rinktinių sudėtį svarsto ir išrenka trenerių taryba.
5.1. Trenerių tarybą sudaro šie nariai, turintys skirtingą balso svorį:
Vyriausiasis treneris – balso svoris 1,5;
Asmeniniai pirmų šešių pagal reitingą sportininkų treneriai – kiekvieno trenerio balso svoris – 1.
5.2. Taryba teikia rinktinės sąrašą tvirtinti Lietuvos fechtavimo federacijos Vykdomajam komitetui, kuris jį
patvirtina balsavimo metu.

