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Latvijas Slēpošanas Savienības 

Latvijas distanču slēpošanas valstsvienības sastāva 

noteikšanas kārtība dalībai 

2013. gada FIS Pasaules čempionātā Val di Fiemme (Itālija)  

 

1. FIS Pasaules čempionāts distanču slēpošanā (turpmāk tekstā - PČ) notiek Itālijā 2013.g. 

20.02.-03.03.2013. 

2. Par valstsvienības dalībnieku PČ var kļūt Latvijas Republikas pilsonis, LSS licenzēts 

sportists, kuram ir FIS kods. 

3. Atlases beigu termiņš - 2013. gada 01.02.2013. 

4. Dalībnieki startam PČ tiek atlasīti ranga secībā pēc vietām FIS pasaules ranga listē (iznāk 

februāra pirmajās dienās): 

 Sprinta distancei – pēc sprinta listes 

 Pārējām individuālajām distancēm – pēc distances listes: 

 -   katrs dalībnieks drīkst startēt tikai vienā pamatdistancē (sprints, duatlons, individuālā 

distance un masu starts) vai kvalifikācijas distancē un vienā pamatdistancē, izņemot: 

- pirmajam distances ranga numuram ir tiesības startēt 3 distancēs (izņemot sprintu) 

- otrajam distances ranga numuram ir tiesības startēt 2 distancēs (izņemot sprintu) 

 

Ja pēc esošajiem kritērijiem kādā no distancēm paliek brīvas dalībnieku vietas, LSS 

darba grupa izskata iespēju piedāvāt dalību PČ nākamajam sportistam pēc reitinga FIS pasaules 

ranga listē. 

5. Oficiālos atlases rezultātus LSS paziņo savā mājaslapā www.infoski.lv līdz 02.02.2013. 

6. Dalības izdevumi PČ tiek segti no LSS distanču slēpošanas budžeta. 

7. LSS Darba grupa saglabā tiesības izskatīt katru kandidātu atsevišķi un lemt par tā iekļaušanu 

komandas sastāvā. 

8. Dalībnieku sastāvu dalībai FIS Pasaules čempionāta konkrētajās distancēs, saskaņā ar FIS 

punktu listēm, nosaka Darba grupa un apstiprina LSS valdes sēdē. 

9. Komandas galvenais treneris ir LSS apstiprinātais izlases komandas treneris 

10. Delegācijas vadītāju un apkalpojošā personāla sastāvu dalībai šajās sacensībās nozīmē LSS 

valde saskaņā ar Darba grupas priekšlikumu. 

11. Dalības izdevumi delegācijas vadītājam, apkalpojošam personālam PČ tiek segti no LSS 

distanču slēpošanas budžeta. 

12. LSS Darba grupai ir tiesības veikt izmaiņas šajos atlases kritērijos, nemainot atlases 

pamatprincipus, 3 dienu laikā publicējot tos savā mājas lapā. 

 


