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PIELIKUMS NR.1 

 

LSF NOTEIKTIE KRITĒRIJI SPORTISTU IEKĻAUŠANAI LATVIJAS 
OLIMPISKĀS VIENĪBAS (LOV) SASTĀVOS KALNU SLĒPOŠANĀ 
2023./2024. GADA SEZONĀ 

 

 ZELTS SUDRABS BRONZA 

PK KOPVĒRTĒJUMS TOP 50 X X 

OS/PČ 

1-20  
(ZAUDĒTS NE 

VAIRĀK KĀ 8% NO 
UZVARĒTĀJA 

KOPLAIKA) 

21-30 
 (ZAUDĒTS NE 
VAIRĀK KĀ 8% 

NO 
UZVARĒTĀJA 

KOPLAIKA) 

X 

PJČ 1 2-3 4-6 

EK KOPVERTĒJUMS 1-3 4-30 X 

EYOF / YOG X X 1-3 

PK PUNKTI / EK PUNKTI 
/ FIS BĀZES LISTE 2 

SIEVIETES / 2 VĪRIEŠI 
(DH/SG/GS/SL) 

X 

 
PK PUNKTU 

SUMMA >0 / EK 
PUNKTU 

SUMMA >0 
FIS BĀZES 

LISTE <50 FIS 
PUNKTI 

 

 
FIS BĀZES LISTE 
<60 FIS PUNKTI 

 

 

1. KVOTAS VIETAS IEGŪŠANA ZELTA SASTĀVĀ 

Kvotas vietas tiek piešķirtas, ja sporta veidā tiek sasniegts kāds no 1. punktā minētajiem kritērijiem: 

1.1. Top 50 sasniegšana Pasaules ranga kopvērtējumā kādā no 4.1. minētajām disciplīnām. 

1.2. Top 20 sasniegšana Olimpiskajās spēlēs vai Pasaules čempionātā, ja sportists nav zaudējis 
vairāk kā 8% no uzvarētāja koplaika. 

1.3. 1. vieta Pasaules junioru čempionātā. 

1.4. 1.-3. vieta Eiropas kausa kopvērtējumā. 
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2. KVOTAS VIETAS IEGŪŠANA SUDRABA SASTĀVĀ 

Kvotas vietas tiek piešķirtas, ja sporta veidā tiek sasniegts kāds no 2. punktā minētajiem kritērijiem: 

2.1. 2.-3. vieta Pasaules junioru čempionātā. 

2.2. 4.-30. vieta Eiropas kausa kopvērtējumā disciplīnās SL,GS,SG,DH. 

2.3. Iegūta 21.-30. vieta Olimpiskajās spēlēs vai Pasaules čempionātā, ja sportists nav zaudējis 
vairāk kā 8% no uzvarētāja koplaika. 

 

3. KVOTAS VIETAS IEGŪŠANA BRONZAS SASTĀVĀ 

Kvotas vietas tiek piešķirtas, ja sporta veidā tiek sasniegts kāds no 3. punktā minētajiem kritērijiem: 

3.1. 4.-6. vieta Pasaules junioru čempionātā. 

3.2. 1.-3. vieta Pasaules Jaunatnes Olimpiādē vai Eiropas Jaunatnes Olimpiskajā festivālā. 
 

4. KVOTAS VIETAS IEGŪŠANA SUDRABA UN BRONZAS SASTĀVOS GADĪJUMOS, KAD 
NETIEK IZPILDĪTI 2.-3., PUNKTĀ MINĒTIE KRITĒRIJI 

4.1. Sportistu iekļaušanai Sudraba un Bronzas sastāvos rezultāti tiek vērtēti tehniskajās 
disciplīnās (GS,SL) un ātruma disciplīnās (DH,SG). 

4.2. “Sudraba sastāva” vieta tiek piešķirta ar LSF valdes lēmumu sportistam/tei, kas sasniedzis 
augstāko primāri Pasaules kausa (PK) un sekundāri Eiropas kausa (EK) punktu skaitu 
sezonas kopvērtējumā 4.1 minētajās disciplīnās. Ja iegūto PK vai EK punktu skaits nav 
lielāks kā (0), sportista rezultātam FIS bāzes listē jābūt labākam par 50 FIS punktiem. 
“Bronzas sastāva” vieta tiek piešķirta ar LSF valdes lēmumu sportistam/tei, kura rezultāts FIS 
bāzes listē ir labāks par 60 FIS punktiem. 

4.2.1. Pirmais un galvenais kritērijs, kas tiek ņemts vērā, lai noteiktu sportistu augstāko rezultātu ir 
iegūto punktu skaits Pasaules kausa (PK) sacensībās sezonā pirms iekļaušanas LOV 
sastāvos. PK punkti tiek skaitīti 4.1. minētajās disciplīnās kopā. 

4.2.2. Ja neviens no sportistiem nav sasniedzis 4.2.1. minēto kritēriju, kā nākamais kritērijs, kas 
tiek ņemts vērā, lai noteiktu augstāko rezultātu, ir iegūto punktu skaits Eiropas kausa (EK) 
sacensības sezonā pirms iekļaušanas LOV sastāvos. EK punkti tiek skaitīti 4.1. minētajās 
disciplīnās kopā. 

4.2.1. Ja neviens no sportistiem nav sasniedzis punktos 4.2.1., un 4.2.2., minētos kritērijus, tiek 
vērtēta sportistu vieta Starptautiskās Slēpošanas Federācijas (FIS) pasaules ranga bāzes 
listē, kas tiek publicēta saskaņā ar FIS noteikumiem FIS sacensību sezonas beigās. LSF 
vērtē FIS pasaules ranga bāzes listē iekļautos sportistus 4.1. punktā minētajās disciplīnās. 

4.2.2. Gadījumā, ja sportistu skaits, kas izpildījis augstāk aprakstītos kritērijus ir lielāks, kā LOV 
piešķirto kvotas vietu skaits, vieta LOV sastāvā tiek piešķirta salīdzinot sportistu savstarpējos 
rezultātus sportistam labvēlīgākajā no SL,GS,SG,DH disciplīnām. 

1. PK punktu izteiksmē 

2. EK punktu izteiksmē 

3. FIS punktu izteiksmē 
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4.2.3. Gadījumā, ja vienā no dzimumiem, dzimumam piešķirto kvotu skaits ir lielāks nekā sportistu 
skaits, kas izpildījuši kritērijus, kvotas vieta var tikt piešķirta sportistam no otra dzimuma ar 
nosacījumu, ka sportists ir izpildījis šajā nolikumā aprakstītos kritērijus. 

4.2.3.1. LSF nepiešķir vietu LOV sastāvā, ja: 

- Sportists nav startējis sezonā, bet FIS bāzes listes punkti joprojām ir augstāki, kā citam 
sportistam. Izņēmums var tikt pieņemts traumu gadījumos. 

- 4.1. minētajās disciplīnās sportists FIS bāzes listē nav sasniedzis zem 60 FIS punktu 
slieksni. 

4.3. Ja sportists nav startējis sezonā traumas dēļ, LSF valde var lemt par sportista saglabāšanu 
LOV sastāvā nākošajā periodā. 

4.4. Situācijas, kuras nav aprakstītas šajos noteikumos lemj un lēmumu pieņem LSF valde, savu 
lēmumu saskaņojot ar LOK. 

 

5. FINANSĒJUMA APJOMS UN SPORTISTU NOMINĒŠANA 

5.1. Sportistus iekļaušanai LOV sastāvos nominē LSF ar atsevišķu LSF valdes lēmumu saskaņā 
ar šiem noteikumiem. 

5.2. Finansējuma apjomu, kas izmaksājams sportistiem nosaka LSF ar atsevišķu valdes lēmumu 
saskaņā ar šiem noteikumiem. 

 

6. LOV SASTĀVOS IEKĻAUTO SPORTISTU ATBILDĪBA UN PIENĀKUMI 

6.1. Parakstīt vienošanos ar LSF par sportista/tes iekļaušanu Latvijas izlases sastāvā. 

6.2. Saskaņot ar LSF uz sportista/tes formas tērpiem izvietojamās reklāmas vietas saskaņā ar 
FIS prasībām un LOV noteikto Latvijas valsts identitāti. 

6.3. Sadarboties ar LSF noteikto formalitāšu, finanšu atskaišu u.c., iepriekš atrunātu dokumentu 
sagatavošanā un iesniegšanā LSF noteiktā laikā un formā. 
 

7. NOLIKUMA SPĒKS UN TĀ GROZĪŠANA 

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

7.2. Šo Nolikumu ir tiesīga grozīt LSF valde saskaņojot ar LOK. 


