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LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS (LSF) ATLASES 
KRITĒRIJU NOLIKUMS IEKĻŪŠANAI LSF KOMANDAS 
SASTĀVĀ KALNU SLĒPOŠANĀ DALĪBAI 2023. GADA 
EIROPAS JAUNATNES OLIMPISKAJĀ FESTIVĀLĀ 
(EJOF) TARVISIO ITĀLIJĀ. 

 

1. MĒRĶIS 
 

Atlases kritēriji tiek noteikti ar mērķi līdz atlases kritēriju perioda beigām nokomplektēt 
komandas sastāvu dalībai Eiropas Jaunatnes Olimpiskajā festivālā (EJOF) kalnu 
slēpošanā. 
 

2. DALĪBNIEKU KVALIFIKĀCIJA 
 
Dalībai EJOF 2023 kvalificējas sportisti, kuriem ir aktīvs FIS kods un kuri ir dzimuši laika 
periodā no 2005. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim. 
 

3. ATLASES KRITĒRIJU KVALIFIKĀCIJAS SACENSĪBU PERIODS 

Pamatojoties uz EJOF 2023 sacensību programmu (SG/GS/SL) par pamatu komandas 
komplektēšanai tiks ņemti vērā rezultāti, kas iegūti tikai FIS starptautiskajā kalendārā 
iekļautās sacensībās SG/GS/SL disciplīnās skaitot iegūtos rezltātus visas 21./22. gada 
sezonā un līdz 22./23. gada sezonas 31. decembrim. 

4. KOMANDAS SKAITLISKAIS SASTĀVS UN DALĪBNIEKU VECUMS 
 
Komandas skaitliskais sastāvs saskaņā ar Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) EJOF 
2021. noteikumiem nevar pārsniegt 3 dalībnieces meiteņu un 3 dalībniekus puišu 
konkurencē, kā arī pa vienam trenerim katrā dzimumā. 

 
5. DALĪBNIEKU (SPORTISTU) ATLASE 

 

Pēc kvalifikācijas sacensību perioda beigām (31.12.2022.) tiks apkopoti visu EJOF 2023 
kandidātu rezultāti GS un SL disciplīnā, kas publicēti FIS mājās lapā. 3 labākās 
sportistes un 3 labākie sportisti tiks noteikti ņemot vidējo aritmētisko rezultātu no 2 
labākajiem SL rezultātiem un viena labākā rezultāta GS vai SG disciplīnā kvalifikācijas 
periodā, rēķinot vidējo aritmētisko no 3 rezultātiem (punkts 3.) Galīgo dalībnieku sastāvu 
pēc kvalifikācijas sacensību beigām apstiprina LSF darba komisija kalnu slēpošanā un 
LSF valde. 

6. DALĪBNIEKU (TRENERU) ATLASE 
 

Dalībnieku pārstāvjus EJOF 2023 var izvirzīt LSF darba komisija kalnu slēpošanā, un 
tiem jābūt iekļautiem LOK EJOF 2023 dalībnieku sastāva garajā listē (long list) termiņā 
kādu nosaka LOK. Pēc kvalifikācijas sacensību perioda beigām treneru sastāvu kopā ar 
sportistu sastāvu apstiprina LSF darba komisija kalnu slēpošanā un LSF valde. 
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7. NOLIKUMA SPĒKS UN TĀ GROZĪŠANA 

7.1. Šis Nolikums ir spēkā uz laiku līdz nākošajiem grozījumiem. 

7.2. Jautājumus un situācijas, kas nav atrunātas šajā nolikumā lemj LSF valde. 

7.3. Šo Nolikumu ir tiesīga grozīt LSF valde. 


