
 
Latvijas Slēpošanas savienības  

Distanču slēpošanas 2013./2014. gada sezonas ranga nolikums 

1. LSS ir vienīgā organizācija Latvijā, kura ir Starptautiskās slēpošanas federācijas 

biedrs un veic savas funkcijas slēpošanas sporta veidu attīstības veicināšanai. 

2. Ranga sastādīšanas mērķis ir noteikt labākos Latvijas distanču slēpotājus 

konkrētajā sacensību sezonā noteiktās grupās un motivēt tos piedalīties Latvijas 

čempionātā distanču slēpošanā un FIS sacensībās.  

3. Saskaņā ar ranga rezultātiem tiek veidotas Latvijas izlašu komandas. 

4. Rangs tiek sastādīts šādās kategorijās un grupās sieviešu un vīriešu dzimumiem: 

4.1. Pieaugušo rangs (sportistam nepieciešams aktīvs FIS kods) 

4.1.1. Elites rangs (1993.gadā dzimušie un vecāki) 

4.1.2. U-20 rangs (1994.-1995. gadā dzimušie) 

4.1.3. U-18 rangs (1996.-1997.gadā dzimušie) 

4.2. Jaunatnes rangs 

4.2.1. U - 16 (1998.-1999.gadā dzimušie) 

4.2.2. U - 14 (2000.-2001.gadā dzimušie) 

4.2.3. U - 12 (2002.-2003.gadā dzimušie) 

4.3 Senioru rangs (1974.gadā dzimuši un vecāki - vecākas) tiek aprēķināts, piemērojot 

speciālo aprēķināšanas tabulu pēc rezultātiem 3 LČ distancēs 

      5. Ranga aprēķināšanas kārtība: 

5.1. Pieaugušo rangā tiek vērtēti 6 labākie starti: 

 - 3 starti Latvijas čempionāta individuālajās distancēs, 

 - 3 starti jebkurās FIS sacensībās, (papildus LČ posmu sacensībām ) 

5.2 Pieaugušo grupās Latvijas čempionātā distancēs punkti tiek rēķināti analoģiski 

FIS punktu aprēķināšanas sistēmai ( ņemot vērā soda punktus).  

5.3 Latvijas izlases dalībniekiem, kuri piedalās Soču ZOS, šie starti tiek ieskaitīti kā 

dalība LČ posma sacensībās (jo viņiem nav iespēja startēt 2.posma sacensībās) 

5.4 Jaunatnes rangs: tiek vērtēti 4 labākie starti Latvijas čempionāta individuālo 

distanču starti. 

      5.5 Jauniešu grupās punkti tiek aprēķināti pēc formulas: 

                     FX x 800 

P =         ----------   - 800 

                     F1 

      P-punkti 

 

      FX - Dalībnieka uzrādītais rezultāts sekundēs 

      F1 - Uzvārētāja uzrādītais rezultāts sekundēs 

APSTIPRINĀTS 

LSS distanču slēpošanas darba grupā 

2013. gada 5. augustā 

 

 (Protokols Nr. CC/2013/8, lēmums Nr. 2.2.) 

APSTIPRINĀTS 

LSS valdes sēdē 

2013. gada 13. augustā 

LSS prezidents V. Brīze 

(Protokols Nr. ADM/2013/6, lēmums Nr. 4.1.) 



 

5.6 Dalībnieki, kuriem pietrūkst nepieciešamais startu skaits, tiek vērtēti aiz tiem, kuriem 

ir nepieciešamais ranga sacensību skaits.  

5.7 U -18, U-20 grupas sportisti, kuriem ir starti FIS sacensībās, tiks vērtēti savā un Elites 

grupā 

6. Ranga sacensības: 

6.1 LČ 1.posms 11.-12.01.2014. Madona 

Sprints - F 

Sprints - C 

 

6.2 LČ 2.posms 15.-16.02.2014. Priekuļi 

Īsā distance C 

Īsā distance F 

 

6.3 LČ 3.posms 16.03.2014. Vietalva 

Intervāla starts garā distance F  

 

6.4 Visas FIS kalendārā iekļautās sacensības 2013./2014.g.sezonā ( VE, SE, V20, S20, V18, 

S18 grupu rangam) 

 

7. Sprinta sacensībās punktus aprēķina pēc kvalifikācijas rezultātiem.  

8. Sezonas noslēgumā tiek apbalvoti visu ranga grupu sportisti šādā kārtībā: 

Grupa Apbalvojamo skaits grupā 

sievietēm / vīriešiem 

Pieaugušie Elites grupa seši labākie sportisti 

U-20 trīs labākie sportisti 

U-18 trīs labākie sportisti 

Jaunatnes grupa U16  trīs labākie sportisti 

U14  trīs labākie sportisti 

U12  trīs labākie sportisti 

9. Par ranga sastādīšanu atbildīgo personu ieceļ un atceļ LSS valde.  

10. Sūdzības par ranga sastādīšanu dalībnieki iesniedz rakstiskā veidā LSS valdei.  

11. Sūdzības iesniedz ne vēlāk kā nedēļu pēc ranga publikācijas www.infoski.lv. 

12. LSS valdes lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.  

13. Godalgoto vietu ieguvēji balvas saņem sezonas noslēguma pasākuma apbalvošanas 

ceremonijā.  

Ja sacensību dalībnieks vai viņa pārstāvis, iepriekš savlaicīgi nepaziņojot attaisnojošu 

iemeslu sacensību organizatoriem, neierodas uz apbalvošanu, tas nesaņem balvu, medaļu 

un diplomu. 

14. Šis nolikums ir spēkā 2013./2014.g. sacensību sezonā. 

http://www.infoski.lv/

