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LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS (LSF) ATLASES 
KRITĒRIJU NOLIKUMS IEKĻŪŠANAI LSF KOMANDAS 
SASTĀVĀ KALNU SLĒPOŠANĀ DALĪBAI 2023. GADA 
PASAULES ČEMPIONĀTĀ. 

 

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 22/23. gada sezonas 16. FIS 
punktu liste, kas apkopo rezultātus līdz 29.01.2023., un ir spēkā no 02.02.2023. 
Kandidāti tiks sarindoti pēc ieņemto FIS punktu summas katrā disciplīnā, kurā kandidāts 
plāno startēt. 

3. KOMANDAS SKAITLISKAIS SASTĀVS 
 
Komandas skaitliskais sastāvs saskaņā ar FIS pasaules čempionāta noteikumiem nevar 
pārsniegt 4 dalībniekus vienā disciplīnā. LSF 2023. gada pasaules čempionātā deleģēs 
vismaz 4 sieviešu komandas dalībnieces un vismaz 4 vīriešu komandas dalībniekus, kā 
minimālo komandas sastāvu. 
 

4. SACENSĪBU PROGRAMMA 
 
Organizatora publicētā provizoriskā sacensību programma: 

Datums 
Sacensības 
sievietēm 

Sacensības 
vīriešiem 

6.02. AC  

7.02.  AC 

8.02. SG  

9.02.  SG 

11.02. DH  

12.02.  DH 

14.02. PGS PGS 

15.02. Team event Team event 

16.02. GS GS qual 

17.02.  GS 

18.02. SL SL qual 

19.02.  SL 

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

5.1. Lai dalībnieks piedalītos Pasaules čempionāta kādā no ātruma disciplīnām (DH, SG) 
sportistam jābūt startējušam vismaz vienās FIS līmeņa sacensībās 22./23. gada sezonā 
attiecīgajā disciplīnā, un sportista rezultātam 16. FIS punktu listē aktuālajā no ātruma 
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disciplīnām (DH;SG;) saskaņā ar FIS noteikumiem jābūt mazāk kā 80 FIS punktiem 
attiecīgajā DH vai SG disciplīnā. Lai iegūtu tiesības startēt AC disciplīnā, sportistam jābūt 
startējušam vismaz vienās FIS līmeņa ātruma sacensībās (DH vai SG), un vismaz vienās 
FIS līmeņa SL sacensībās 22./23. gada sezonā, kā arī sportista rezultātam mazāk kā 80 
FIS punkti jābūt tajā ātruma disciplīnā (DH,SG), kuru paredz konkrētā čempionāta 
noteikumi. 

5.2. Ja 5.1. minētos kritērijus izpilda vairāk kā 4  sportisti, un tiek aizpildīta pilna sacensību 
noteikumos pieļaujamā kvota, priekšroka tiek dota četriem augstāk pasaules rangā 
esošajiem sportistiem konkrētajā disciplīnā. 

6. DALĪBA TEHNISKAJĀS DISCIPLĪNĀS (SL;GS) 
 

6.1. Priekšroka dalībnieku pieteikšanai GS un SL disciplīnās startiem 2023. gada pasaules 
čempionātā tiek dota dalībniekiem, kuri startējuši 2023. gada Latvijas čempionātā kalnu 
slēpošanā GS un SL disciplīnā, kas risinās pirms Pasaules čempionāta. Sportisti var tikt 
pieteikti dalībai pasaules čempionātā tajās tehniskajās disciplīnās (GS,SL), kurās ir 
startējuši Latvijas čempionātā. Izņēmumu gadījums var būt iepriekš ar LSF saskaņota 
sportista individuālā sacensību plānā iekļauta dalība sekojošas kategorijas sacensībās: 

- Pasaules kausa posms (WC) 

- Eiropas kausa posms (EC) 

- Pasaules junioru čempionāts (WJC) 

- Pasaules jaunatnes Olimpiskās spēles (YOG) 

- Eiropas Jaunatnes Olimpiskais festivāls (EYOF) 

- Universiāde (UVS) 

Kā izņēmums var būt arī gadījums, kad sportists atgriežas sacensību apritē pēc iegūtas 
traumas. Traumas gadījumam jābūt saskaņotam ar LSF iesūtot ārsta slēdzienu, kā arī 
traumas raksturam un diagnozei jāapliecina sportista gatavību startēt pasaules 
čempionātā, kas pēc LSF pieprasījuma jāapliecina ar ārsta slēdzienu. 

Gadījumā, ja Latvijas čempionāts tiek atcelts jau pirms dalībnieku ierašanās un 
atcelšanas fakts ir bijis paziņots jau pirms dalībnieku pieteikumu iesūtīšanas beigu 
termiņa, sportisti tiek pieteikti Pasaules čempionātam saskaņā ar šo noteikumu punktu 
nr. 2. 

6.2. No sportistiem, kuri startējuši Latvijas čempionātā GS un SL disciplīnā, priekšroka tiek 
dota četriem augstāk pasaules rangā esošiem sportistiem konkrētajā disciplīnā aktuālajā 
FIS punktu listē. 

6.3. Gadījumos, ja sportistu skaits, kas izpilda augstāk minētos kritērijus pieteiktajā disciplīnā 
ir mazāks kā pieejamā kvota 4, LSF var lemt par papildus sportistu pieteikšanu, lai 
aizpildītu neaizņemtās kvotas starp sportistiem, kas nav izpildījuši punktā 6.1. minētos 
kritērijus. Sportistiem, kas var tikt pieteikti dalībai pasaules čempionātā saskaņā ar 
punktu 6.3., jābūt startējušiem 22/23., gada sezonā disciplīnā, kurā sportisti var tikt 
pieteikti. 

 
7. DALĪBA PSL/PGS DISCIPLĪNĀ UN KOMANDU SACENSĪBĀS 
 

Dalībnieki, kas kvalificējušies dalībai pasaules čempionātā, var tikt pieteikti startam PSL 
vai PGS disciplīnā, ja viņu FIS ranga rezultāts atbilst pasaules čempionāta minimālajām 
prasībām dalībai PSL vai PGS disciplīnā. Komandu sacensībām var tikt pieteikta 
komanda, ja LSF pieteikto dalībnieku FIS ranga statuss atbilst čempionāta organizatora 
noteiktajām prasībām. Dalība PSL/PGS un komandas sacensībās var būt atkarīga arī 
no kopējās komandas loģistikas, ierašanās datuma un sportistu gatavošanās plāniem 
GS un SL disciplīnās.  
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8. DALĪBA PASAULES ČEMPIONĀTA FINĀLĀ (VĪRIEŠIEM). 
 

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

8.2.  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. 

8.3. Fināla sacensībām vīriešiem GS un SL disciplīnās tiek pieteikti visi sportisti, kuri 
kvalifikācijas sacensībās konkrētajā disciplīnā ieguvuši vietu labāko 25 sportistu vidū, kā 
to paredz pasaules čempionāta noteikumi. 

 
9. NOLIKUMA SPĒKS UN TĀ GROZĪŠANA 
 

9.1. Lēmumu par sportistu iekļaušanu komandas sastāvā dalībai pasaules čempionātā un 
startējošo disciplīnām saskaņā ar šiem noteikumiem pieņem par sporta veidu atbildīgais 
LSF valdes loceklis. Komandas sastāvu apstiprina LSF valde. 

9.1.1. Situācijas, kas nav atrunātas šajos noteikumos, izskata un lēmumu pieņem LSF valde. 
Ja valdes sēdi situācijas izskatīšanai sasaukt termiņā līdz dalībnieku startam nav 
iespējams, lēmumu pieņem par sporta veidu atbildīgais LSF valdes loceklis. 

9.2. Saistības starp LSF un pasaules čempionāta dalībnieku tiek atrunātas ar “Latvijas 
Slēpošanas Federācijas līgumu par sportista treniņu un sacensību procesa 
līdzfinansējumu dalībai Latvijas Slēpošanas Federācijas izlases kalnu slēpošanā 
sastāvā 2022./2023. Gada sezonā”. 

Gadījumos, kad pasaules čempionāta dalībnieks nav LSF Latvijas izlases sportists, 
saistības tiek atrunātas ar atsevišķu “Vienošanos par dalību pasaules čempionātā”. 

9.3. Šis nolikums ir spēkā uz laiku līdz nākošajiem grozījumiem. 

9.4. Šo nolikumu ir tiesīga grozīt LSF valde. 


