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LSS distanču slēpošanas pieaugušo un junioru/jauniešu izlases komandu 

komplektēšanas noteikumi 2014./15.gada sezonai 

 

1. LSS distanču slēpošanas izlases komandas sastāvu veido: 

- A, B (pieaugušo) sastāvs 6 sportisti - 4 vīrieši + 2 sievietes. 

- C (jauniešu, junioru) sastāvs 8 sportisti - 3 jaunieši, juniori + 3 jaunietes juniores 

un 2 sportisti pēc LSS Darba grupas ieteikuma.  

2. A, B (pieaugušo) komandas vārdiskais sastāvs tiek noteikts pēc LSS distanču 

slēpošanas 2013./14.gada sezonas Elites grupu ranga. 

3. Dalījums A, B sastāvos notiek, ņemot vērā sasniegtos rezultātus FIS sacensībās. 

4. A sastāva sportistam (-ei) nepieciešams izcīnīt: 

vīriešiem:  

- 70 un mazāk FIS punkti kādā no 2013./2014. gada Pasaules kausa posma 

disciplīnām, kādā no Ziemas Olimpisko spēļu disciplīnām, 70 un mazāk FIS punkti 

2013./14.gada sezonas pēdējā punktu listē vai( un) 

- 90 un mazāk FIS punkti kādā no 2013./2014. gada Pasaules kausa posma sprinta 

disciplīnām, Ziemas Olimpisko spēļu sprinta disciplīnā, 90 un mazāk FIS punkti 

2013./14.gada sezonas pēdējā sprinta punktu listē. 

sievietēm: 

- 120 un mazāk FIS punkti kādā no 2013./2014. gada Pasaules kausa posma 

disciplīnām, kādā no Ziemas Olimpisko spēļu disciplīnām, 120 un mazāk FIS punkti 

2013./14.gada sezonas pēdējā punktu listē vai ( un)  

- 130 un mazāk FIS punkti kādā no 2013./2014. gada Pasaules kausa posma sprinta 

disciplīnām, Ziemas Olimpisko spēļu sprinta disciplīnā, 130 un mazāk FIS punkti 

2013./14.gada sezonas pēdējā sprinta punktu listē.  

B sastāva sportistam (-ei) nepieciešams izcīnīt: 

vīriešiem: 

- no 71 līdz 115 FIS punktiem kādā no 2013./2014. gada Pasaules kausa posma 

disciplīnām, kādā no Ziemas Olimpisko spēļu disciplīnām, no 71 līdz 115 FIS 

punktiem 2013./14.gada sezonas pēdējā punktu listē vai (un) 

- no 91 līdz 140 FIS punktiem kādā no 2013./2014. gada Pasaules kausa posma 

disciplīnām, Ziemas Olimpisko spēļu sprinta disciplīnā, no 91 līdz 140 FIS punktiem 

2013./14.gada sezonas pēdējā sprinta punktu listē. 

Sievietēm: 

- no 121 līdz 160 FIS punktiem kādā no 2013./2014. gada Pasaules kausa posma 

disciplīnām, kādā no Ziemas Olimpisko spēļu disciplīnām, no 121 līdz 160 FIS 

punktiem 2013./14.gada sezonas pēdējā punktu listē vai (un) 

- no 131 līdz 180 FIS punktiem kādā no 2013./2014. gada Pasaules kausa posma 

disciplīnām, Ziemas Olimpisko spēļu sprinta disciplīnā, no 131 līdz 180 FIS 

punktiem 2013./14.gada sezonas pēdējā sprinta punktu listē. 

 

APSTIPRINĀTS 

LSS distanču slēpošanas darba grupā 

2013. gada 1. novembrī  

 

 (Protokols Nr. CC/2013/11, lēmums Nr. 3.1.1.) 

APSTIPRINĀTS 

LSS valdes sēdē 

2013. gada 5. decembrī 

LSS prezidents V. Brīze 

(Protokols Nr. ADM/2013/11, lēmums Nr. 3.1.) 
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5. C (jauniešu, junioru) komandas vārdiskajā sastāvā tiek iekļauti 2013./14.gada LSS 

distanču slēpošanas sezonas ranga S16, V16, S18, V18, S20, V20 grupu uzvarētāji 

un 2 sportisti pēc LSS distanču slēpošanas Darba grupas ieteikuma. 

6. Izlases komandas sastāva apstiprināšana notiek 2014. gada maijā ar LSS Valdes 

lēmumu. 

7. Izlases komandas sportistu finansiālais un materiālais nodrošinājums tiek atrunāts 

LSS un Sportista noslēgtajā Vienošanās dokumentā. 

 

 

 

             

 

 


