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LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS (LSF) ATLASES 
KRITĒRIJU NOLIKUMS IEKĻŪŠANAI LSF KOMANDAS 
SASTĀVĀ KALNU SLĒPOŠANĀ DALĪBAI 2021. GADA 
PASAULES ČEMPIONĀTĀ ITĀLIJĀ “CORTINA 
D’AMPEZZO” 

 

1. MĒRĶIS 
 

Atlases kritēriji tiek noteikti ar mērķi līdz atlases kritēriju perioda beigām nokomplektēt 
komandas sastāvu dalībai pasaules čempionātā kalnu slēpošanā. 

 
2. ATLASES KRITĒRIJU PERIODS 

Par pamatu komandas komplektēšanai tiks ņemta vērā 20/21. gada sezonas 15. FIS 
punktu liste, kas apkopo rezultātus līdz 17.01.2021., un ir spēkā no 19.01.2021. 

3. KOMANDAS SKAITLISKAIS SASTĀVS 
 
Komandas skaitliskais sastāvs saskaņā ar FIS pasaules čempionāta noteikumiem nevar 
pārsniegt 4 dalībniekus vienā disciplīnā. LSF 2021. gada pasaules čempionātā deleģēs 
vismaz 4 sieviešu komandas dalībnieces un vismaz 4 vīriešu komandas dalībniekus, kā 
minimālo komandas sastāvu. 

 
4. DALĪBA ĀTRUMA DISCIPLĪNĀS (DH;SG;AC) 

Lai dalībnieks piedalītos Pasaules čempionāta kādā no ātruma disciplīnām, viņa 
rezultātam 15. FIS punktu listē vismaz vienā no ātruma disciplīnām (DH;SG) jābūt top 
500 sportistu vidū. Ja sportists ir top 500 sportistu vidū AC disciplīnā, viņam saskaņā ar 
FIS noteikumiem vienlaicīgi aktuālajā FIS punktu listē jābūt mazāk kā 80 FIS punktiem 
DH vai SG disciplīnās. 

5. DALĪBA TEHNISKAJĀS DISCIPLĪNĀS (SL;GS) 
 

Visi dalībnieki, kas aktuālajā FIS punktu listē atrodas top 500 sportistu vidū GS vai SL 
disciplīnā, automātiski iegūst vietu sastāvā respektējot FIS noteikto maksimālo kvotu 4 
katrā no šajā punktā pieminētajām disciplīnām. 

5.1. Ja GS vai SL disciplīnā aktuālajā FIS punktu listē top 500 sportistu vidū atrodas vairāk 
kā 4 sportisti, priekšroka tiek dota 4 augstāk pasaules rangā esošajiem sportistiem 
konkrētajā disciplīnā. 

5.2. Ja GS vai SL disciplīnā mazāk kā 4 sportisti atrodas top 500 sportistu vidū, tiek pieteikti 
papildus dalībnieki, lai aizpildītu kvotu līdz 4 sportistiem. Šajā situācijā priekšroka tiek 
dota LSF apstiprinātās Latvijas pieaugušo izlases sportistiem, kas parakstījuši 
vienošanos ar LSF. Dalībai pasaules čempionātā var tik pieteikts tikai tāds Latvijas 
pieaugušo izlases dalībnieks, kura FIS status ir “aktīvs”, un kurš ir startējis 20./21. Gada 
sezonā. Izņēmums var būt sportista, LSF pamatota, atgriešanās pēc traumas, kad 
pasaules čempionāts ir sportista pirmais starts pēc traumas iegūšanas. 
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5.3. Gadījumā, ja no izlases sastāva sportistiem, kādu apstākļu dēļ (trauma, pozitīvs COVID-
19 tests, vai citi neparedzēti apstākļi) nav bijis iespējams GS vai SL disciplīnā 
nokomplektēt 4 sportistu sastāvu, lai aizpildītu kvotu līdz 4, kvalificēties dalībai pasaules 
čempionātā var arī ārpus Latvijas pieaugušo izlases sastāva esoši sportisti, kuri tiek 
atlasīti pēc pielikumā nr. 1 atspoguļotā parauga, kur tiks rēķināts vidējais aritmētiskais 
rezultāts no diviem labākajiem GS un diviem labākajiem SL rezultātiem, pēc kuriem tiek 
rēķināts vidējais no abiem. Šis aprēķins tiek veikts no GS un SL sacensībām, kurās 
sportists startējis no 20./21., gada sezonas sākuma līdz 2021. gada 17. janvārim. 

5.4. Sportisti, kuri nav Latvijas pieaugušo izlases sastāva dalībnieki un kvalificējas dalībai 
pasaules čempionātam punktā 5.3. atrunātajā kārtībā, tiek pieteikti abās tehniskajās 
disciplinās (GS un SL). Šis punkts tiek ņemts vērā ja nevienā no tehniskajām disciplīnām 
nav nokomplektējies pilns 4 sportistu sastāvs no top 500, vai Latvijas pieaugušo izlases 
sportistiem. Pretējā gadījumā punktā 5.3. atrunātajā kārtībā kvalificējies sportists tiek 
pieteikts tajā tehniskajā disciplīnā (SL vai GS), kurā nav sasniegta pilna kvota 4. 

 
6. DALĪBA PSL DISCIPLĪNĀ 
 

Dalībnieki, kas kvalificējušies dalībai pasaules čempionātā tehniskajās (GS un SL) 
disciplīnās, var tikt pieteikti startam PSL disciplīnā, ja viņu FIS ranga rezultāts atbilst 
pasaules čempionāta minimālajām prasībām dalībai PSL disciplīnā. 

7. DALĪBA PASAULES ČEMPIONĀTA FINĀLĀ (VĪRIEŠIEM). 
 

Saskaņā ar pasaules čepionāta noteikumiem fināla sacensībām GS un SL disciplīnās 
vīriešiem var tikt pieteikti sportisti, kas uz pasaules čempionāta brīdi 
aktualajā FIS rangā atrodas labāko 50 sportistu vidū pasaulē, vai ierindojas 
labāko 25 sportistu vidū GS kvalifikācijas, vai arī SL kvalifikācijas 
sacensībās.  

7.1  Ja pēc pasaules čempionāta kvalifikācijas sacensībām vīriešiem GS un SL disciplīnās 
nav kvalificējies neviens Latvijas sportists, finālam konkrētajā disciplīnā tiks pieteikts 
sportists ar augstāko vietu spēkā esošajā FIS rangā konkrētajā disciplīnā ar atrunu, ka 
šis sportists kvalificējas starp 25 nācijām, kuras vēl nav izpildījušas kvalifikāciju pēc 
kvalifikācijas sacensībām, kā to paredz pasaules čempionāta noteikumi. 

 
7.2. Fināla sacensībām vīriešiem GS un SL disciplīnās tiek pieteikti visi sportisti, kuri 

kvalifikācijas sacensībās konkrētajā disciplīnā ieguvuši vietu labāko 25 sportistu vidū. 
 

 
8. NOLIKUMA SPĒKS UN TĀ GROZĪŠANA 

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

8.2. Šo Nolikumu ir tiesīga grozīt LSF valde. 



Gads Siev SL GS Vidējais

2003 Dženifera Ģērmane 36,34 41,81 39,075

2001 Betija Burkovska 69,75 100,35 85,05

1996 Liene Bondare 107,22 137,08 122,15

2002 Laura Bišere 116,77 144,99 130,88

2004 Samanta Līcīte 0

2002 Karlīna Lāce 142,1 175,4 158,75

2002 Karlīna Grāmatniece 167,36 170,17 168,765

2002 Elīna Zalāne 148,72 220,16 184,44

2004 Helēna Ērenpreisa 0

LSF siev. izlase

Gads Vīr SL GS Vidējais

1995 Miks Zvejnieks 30,57 53,81 42,19

1998 Žaks Gedra 49,45 98,71 74,08

1997 Elvis Opmanis 50,65 73,65 62,15

2001 Lauris Opmanis 88,25 95,21 91,73

2003 Kristofers Gulbis 83,24 101,57 92,405

2003 Harijs Gustavs Ābele 105,75 139,49 122,62

1998 Dāvis Zvejnieks 65,58 87,68 76,63

2003 Aksels Bergmanis 112,59 154,16 133,375

LSF vīr. izlase

FIS bāzes liste 2020 (PARAUGS)


