
 

 

NOLIKUMS PAR PIETEIKŠANOS STARTIEM UN STARTA 
VIETU APSTIPRINĀŠANU FIS KATEGORIJAS 
SACENSĪBĀS KALNU SLĒPOŠANĀ 

Šā nolikuma mērķis ir noteikt kārtību, kādā Latvijas Slēpošanas federācija (turpmāk – 
LSF) licencētie sportisti piesakās startiem FIS kategorijas sacensībām kalnu slēpošanā 
(turpmāk – Sacensības) un LSF apstiprina starta vietu piešķiršanu.  

Kontinentālo kausu (COC) un pasaules kausu (PK) sacensībām šajā nolikumā ietvertie 
principi darbojas vienīgi respektējot starptautiskos COC un PK noteikumus. 

1. Sportisti piesakās Sacensībām, nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi info@infoski.lv:  

1.1. vēlākais 2 nedēļas pirms organizatora un vai FIS noteiktā sacensību pieteikumu 
saņemšanas beigu termiņa, lai  pieteikums tiktu ņemts vērā, sadalot starta vietas (skat. 
3.p.). 

1.2. līdz Sacensību organizatora noteiktajam termiņam, ja nav aizņemta visas LSF pieejamās 
starta vietas. 

2. Sportisti drīkst pieteikties FIS sacensībām vienīgi respektējot FIS noteikumus. Pieteikties 
vairākām sacensībām, kas risinās vienā dienā vienlaicīgi, nav atļauts. 

3. LSF apkopo 1.1. punktā noteiktajā termiņā saņemtos pieteikumus. Ja Sacensībām ir 
pieteikušies vairāk sportisti, nekā LSF ir pieejamas starta vietas, starta vietas piešķir 
atbilstoši sportista rangam attiecīgajā disciplīnā FIS listē, kuru izmantos Sacensību 
starta saraksta sagatavošanai. 

4. LSF nosūta apstiprināto starta vietu sarakstu visiem sportistiem, kuri ir pieteikušies 
attiecīgajām Sacensībām, vēlākais 10 dienas pirms Sacensību sākuma.  

5. Pēc sportista, kam nav piešķirta starta vieta Sacensībās, lūguma LSF var iekļaut šo 
sportistu oficiālajā Sacensību pieteikumā kā “rezervistu”. Šādā gadījumā lūgumā ir 
jānorāda, ar kuru no sportistiem un kurās Sacensību dienās notiks starta vietu maiņa.  

6. Ja pēc 1.1. punktā noteiktā pieteikšanās termiņa visas LSF pieejamās starta vietas nav 
aizpildītas, atlikušās starta vietas tiek piešķirtas pieteikumu saņemšanas secībā (e-pasta 
nosūtīšanas laiks), neņemot vērā sportista rangu FIS listē. 

7. Ja sportists, kam starta vieta piešķirta saskaņā ar 3. punktu, pamatota iemesla dēļ 
Sacensībās piedalīties nevar, viņam ir pienākums: 

7.1. nekavējoties informēt LSF, 
7.2. iesniegt LSF paskaidrojumu, norādot iemeslu un pievienojot attaisnojošus dokumentus, 

ja tādi ir. 
7.3. Atbrīvojošos starta vietu LSF piedāvā pēc FIS ranga nākamajam sportistam, kas bija 

pieteicies šīm Sacensībām 1.1. punktā noteiktajā termiņā, vai saskaņā ar 6. punktu.  

8. Sportists, kam starta vieta piešķirta saskaņā ar 3. punktu un kurš šo starta vietu 
neizmanto, zaudē tiesības pretendēt uz starta vietu atbilstoši 3. punktam nākamajās 
Sacensībās, ja: 

8.1. sportists pirms Sacensībām nav informējis LSF par starta vietas neizmantošanu, vai 
8.2. LSF neuzskata sportista norādīto iemeslu un iesniegtos dokumentus par pietiekamu 

attaisnojumu, vai 
8.3. LSF ieskatā sportists negodprātīgi izmantojis 5. punktā paredzēto iespēju nodot piešķirto 

starta vietu citam sportistam. 


