
APSTIPRINĀTS: 

LSS distanču slēpošanas darba komisijā  

2015. gada 8. decembrī  

 

LSS valdes sēdē 

2015.gada 17. decembrī 

LSS prezidents Vairis Brīze 

Latvijas Slēpošanas savienības 

Latvijas distanču slēpošanas valstvienības sastāva 

noteikšanas kārtība dalībai 

2017.gada FIS Pasaules čempionātā Lahti (Somija) 
 

1. FIS Pasaules čempionāts distanču slēpošanā (turpmāk tekstā – PČ) notiek Somijā, Lahti no 

22.02.2017. līdz 5.03.2017. 

2. Par valstvienības kandidātu PČ var kļūt Latvijas Republikas pilsonis, Latvijas Slēpošanas 

savienības (turpmāk tekstā – LSS) licenzēts sportists, kuram ir aktīvs FIS kods. 

3. Dalībnieki startam PČ tiek atlasīti ranga secībā pēc vietām FIS pasaules ranga listē (2017. 

gada janvāra liste): 

 Sprinta distancei – pēc sprinta listes 

 Pārejām individuālajām distancēm – pēc distances listes 

4. Nepieciešams piedalīties vienā no divām 2017. gada FIS Latvijas čempionāta 1. Posma 

sacensībām 14.01.-15.01.2017. 

5. Startam Pasaules čempionātā var kvalificēties 5 vīrieši un 3 sievietes pēc reitinga Pasaules 

ranga listē. 

6. Ja kāds no sportistiem, kurš iekļuvis labāko skaitā atsakās vai kāda iemesla dēļ nevar 

piedalīties PČ, tad viņa vietu var ieņemt nākošais labākais sportists, pēc FIS Pasaules 

reitinga listes. 

7. Pēc pēdējās atlases sacensību disciplīnas komandas sastāvs tiek nosūtīts apstiprināšanai 

LSS valdē. 

8. Oficiālos atlases rezultātus LSS paziņos savā mājaslapā www.infoski.lv līdz 22.01.2017. 

9. PČ dalības izdevumi tiek segti no LSS distanču slēpošanas budžeta. 

10. Dalībnieku sastāvu dalībai PČ konkrētajās distancēs nosaka un apstiprina LSS valde, 

pieņemot zināšanai patstāvīgās darba komisijas ieteikumus un ievērojot sportista rezultātu 

distancē, kurā viņš piedalīsies. 

11. Delegācijas vadītājs ir LSS valdes loceklis – atbildīgā persona par distanču slēpošanu. 

12. Apkalpojošā personāla sastāvu dalībai PČ apstiprina LSS valde saskaņā ar LSS patstāvīgās 

darba komisijas priekšlikumu. 

13. Dalības izdevumi PČ delegācijas vadītājam un apkalpojošajam personālam tiek segti no 

LSS distanču slēpošanas budžeta. 

14. LSS patstāvīgajai darba komisijai ir tiesības veikt izmaiņas šajos atlases kritērijos, 

nemainot atlases pamatprincipus, un iesniegt tos LSS valdei apstiprināšanai. 

 

http://www.infoski.lv/

