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Trešdiena 5. Jūnijs. 

Kalnu slēpošanas tehnisko delegātu (TD) komisāru sanāksme. 

 

- Sanāksmes vadība izceļ statistiskos faktus – 2012/2013. gada sezonā ir bijušas organizētas 3741 

sacensības kalnu slēpošanā, no kurām 500 ir bijušas pārceltas pamatā laika apstākļu dēļ. Valstis, 

kurās datumu un vietu maiņa bijusi vislielākā ir (Itālija, Vācija, Libāna). Šis tiek atzīmēts kā 

būtiska problēma, ar kuru sarežģīti cīnīties. Rezultatīvā daļa ir tāda, ka plānojot sezonas ar to ir 

jārēķinās, un skaidri pielemjamu risinājumu tam nav. 

- Skandināvijas TD sanāksme par 2013/2014. gada sezonu notiks šā gada 12. un 13. oktobrī 

Helsinkos. Par Latvijas pārstāvja Dināra Dorša pievienošanu Skandināvijas grupai jāsagaida FIS 

konsula apstiprinājums, kas tiks nosūtīts Skandināvijas grupas komisāram Jalle Forsmarkam. Pēc 

tam kopā ar komisāru jāizveido programma ar pasākumiem, kuros jāpiedalās kā apmācību ciklā 

ceļā uz TD eksāmenu. Svarīgs faktors darboties kā galvenajam tiesnesim (chief of race) FIS 

sacensībās – mums vienīgais variants, ja NČ kļūst par FIS. 

- Informācijai FIS Entry league (vienīgais iespējamais FIS sacensību modelis Latvijā) minimālā 

konstante ir 40. Nacionālā čempionāta minimālā konstante ir 8 – šādu konstanti nevar piešķirt 

sacensībām, kas notiek uz Entry league atbilstoša kalna. 

- Situācijā, ja piesakām savu NČ SL FIS kalendārā, tas jāizdara līdz vēlākais 15. septembrim. Mūsu 

gadījumā, ja NČ notiek Somijā agrāk par 15. septembri, jo pārējām valstīm, kuras pretendē tur 

startēt (EST, LTU, FIN u.c.) līdz 15. septembrim jāpaspēj pieprasīt papildus kvotas šīm 

sacensībām no FIS. 

Situācija ar Olimiskajiem kvalifikācijas kritērijiem (Francesco Cataneo) 

- Agnese Āboltiņa ar TOP 500 un 76 punktiem SG var startēt SG un tehniskajās disciplīnās, ja tajās 

ir zem 140. DH un SC varēs startēt tikai pie nosacījuma, ja disciplīnās būs zem 80 punktiem. 80 

punkti attiecas arī uz DH un SC. 

- Lelde Gasūna var kvalificēties tikai iekļūstot Olimpiskās listes top 500, un startēt tehniskajās 

disciplīnās ar zem 140 un arī atruma ar zem 80. 

- Kristaps Zvejnieks uz šo brīdi var startēt tehniskajās un arī ātruma disciplīnās, kurās punktu ir 

mazāk par 80 disciplīnā. 

- Roberts Rode var startēt DH un visās ātruma disciplīnās, kurās Olimpiskajā listē ir zem 80. 

Roberts var startēt arī GS un SL, ja tajās ir zem 140. 

- Mārtiņš Onskulis vai Miks Zvejnieks (vai jebkurš cits no vīr.,) var kvalificēties OS iekļūstot top 500 

pie nosacījuma, ka Kristaps saglabā vietu top 100. Startēt varēs ātruma disciplīnās ar zem 80 un 

tehniskajās disciplīnās ar zem 140. 

Šis apstiprina, ka pēc esošās reālās situācijas varam iegūt max., 5 vietas (3+2) un sportisti var 

startēt vairāki vienā disciplīnā atbilstoši augstāk minētajiem kritērijiem. 



 

 

Rezultatīvā daļa pēc tikšanās ar Werner Margreiter (mūsu TCC treneru apmācību ekspertu). 

 

- Verners ielidos Latvijā 23. augustā. Izlidos 29. augustā. 

- Apmācību programma risināsies sekojošā dienās: 

23. aug piektdiena – eksperta ierašanās 

24. aug sestdiena – mācību programma 

25. aug. Svētdiena – mācību programma 

26. aug pirmdiena – mācību programma 

27. aug otrdiena – mācību programma 

28. aug trešdiena – mācību programma 

29. aug ceturtdiena – eksperta izlidošana 

 

- Verners šobrīd strādā pie aktuālās programmas izstrādes, Dinārs pie rekvizītu sagādāšanas, 

citiem organizatoriskajiem jautājumiem un apmācību nedēļas izsludināšanas treneriem, kuri 

piedalījušies programmas 1. posmā februārī. 

- Programma paredz ietvert sekojošās tēmas: (Teorētiskās bāzes atkārtojums tēmām, kuras tikai 

apgūtas februārī. Padziļināts ieskats atsevišķās jau izrunātās tēmās. Fiziskās sagatavotības 

treniņu piemēri. Fiziskās sagatavotības nozīme traumu prevencijā. Imitācijas treniņš vasarā.) 

- Sertifikāts par dalību pieejams no SOK un jāorganizē caur LOK. 

Situācija ar trases homologācijas iespējām Siguldā. (Homologators Peter Krogol) 

- Lai jautājums loģiski virzītos uz priekšu, vispirms nepieciešams eksperta izstrādāts projekts, kurā 

būtu redzams, kas trasē jākonfigurē, lai tā atbilstu FIS homologācijas standartiem. Mēs runājam 

par FIS Entry league SL iespējam. Siguldas trases pēc parametriem atbilst FIS pieaugušo Entry 

league SL, bet neatbilst FIS starptautisko bērnu sacensību kalnu noteiktiem parametriem – 

neatbilstošais kritērijs ir augstuma starpība. 

- LSS jāraksta vēstule FIS homologācijas ekspertam, aicinot uz Latviju izstrādāt projektu trases 

homologācijai. Šis projekts ir dokuments, ar kuru strādāt tālāk, lai procesu vienā vai otrā kalnā 

virzītu uz priekšu. 

- Izmaksas par ekspertu jāsedz LSS. 

 

Ceturtdiena 6. Jūnijs. 

 Bērnu un jauniešu komitejas sanāksme. Komitejas biedrs Dinārs Doršs 

1. Jautājums par FIS CHI kalendāru, ziņo FIS jauniešu sacensību organizatoru komisija (Hans 

Peter Carlson) 

o Sastopas ar grūtībām sastādīt kalendāru, jo kalendāra datumi visbiežāk ir atkarīgi no 

slēpošanas centru/kūrortu pieejamības un noteiktajiem datumiem, kas tieši atkarīgi no 



brīvdienu un atvaļinājumu laikiem u.c faktoriem. Iepriekš izsūtītais kalendāra projekts ir 

neprecīzs un nav ņemams vērā. Jaunie datumi: 

24-25 jan Ricky, Vratna 

27-30 jan Andorra 

14-15 mar Topolino 

4-9 apr Abetone 

9-10-11 apr ValDisere 

 

o Pilnīgākam kalendāram jābūt publiskotam līdz 1. Jūlijam. 

 

2. Priekšlikums no Somijas un Austrijas pārstāvjiem (Petri Linden un Arno Staudaher) mainīt 

esošo kombinācijas sacensības kārtību pasaules junioru čempionātā uz formātu, kad SG, vai 

ja tas nav iespējams DH ātrumā disciplīnai tajā pašā dienā tiek pievienots viens SL brauciens, 

tādējādi iegūstot jau ierasto Superkombināciju. Jautājums komitejā tiek atbalstīts un tiks 

virzīts tālāk . PJČ 2014 organizators Jasna sola rast iespēju ielikt šo disciplīnu jau 2014. gada 

PJČ. 

 

3. Priekšlikums no Austrijas (Arno Staudaher) atbalstīt PJČ komandu sacīkstes iekļaušanu Marc 

Holdler kausa ieskaitē komitejā tiek atbalstīts. 

 

4. Priekšlikums SL vārtu platuma izmaiņām no 4-6m uz 6m (vertikāles) jauniešiem tiek noraidīts 

atstājot to kā ir, lai saglabātu variācijas iespējas trases autoriem. 

 

5. Priekšlikums definēt atstarpes starp SL vārtiem U14/U16 vecuma grupām no max 10m uz 9m 

+-2m tiek atbalstīts. Nākamajā FIS noteikumu eksemplārā mietu atstarpes jauniešiem SL 

disciplīnā tiks definētas ar 9+-2m. 

 

6. 25 startu ierobežojums pirmā FIS gada sportistiem (2013/14 sezonā 97. gadā dzimušie) atkal 

stājas spēkā ar 2013/2014. gada sezonu. 

o Atsevišķi tiek runāts par iespējamību ierobežot tehnisko disciplīnu skaitu arī otrā gada 

FIS sportistiem nākotnē. ASV (Patrick Riml) izceļ statistiku ar ap 80 sportistiem, kuri 

pagājušajā sezonā startējuši vairāk kā 70 FIS sacensībās, izceļot, ka tam visbiežāk ir 

saistība ar traumu gadījumiem vēlāk un nepietiekamu laiku treniņu procesam. Tiek lūgts 

dziļāk izpētīt traumu skaita attiecību pret startu skaitu, un jautājums par startu skaita 

ierobežošanu 2. gada FIS sportistiem vai visu vecumu sportistiem paliek atklāts. 

o Tiek runāts par nacionālā līmenī noteikto sacensību skaitu U14 un U16 grupām citās 

valstīs, lai apkopotu pieredzi, precīzāk tiks prezentēts rudens sanāksmēs oktobrī. ASV 

nacionālā līmenī sacensību limits jauniešu vecuma grupām: U 10 – 10 starti; U12 – 12 

starti; U14 – 16 starti; U16 – 20 starti. Austrijai: U12 – 15 starti; U16 18 starti + SG + 

Nacionālais čempionāts + FIS starptautiskās sacensības. 



7. Jaunie noteikumi inventāra parametros stāsies spēkā visu līmeņu FIS sacensībās junioru un 

pieaugušo sacensībās un ir publiskoti FIS noteikumos. Jauniešu inventāra jaunie parametri 

stāsies spēkā ar 2014/2015. gada sezonu. Parametri: 

o SG U16 garums 188 – 5cm tolerance, min rādiuss 30 m. 

o GS U16/U14 max garums 188, min garums 130, min rādiuss 17m (normāli šī grupa brauc 

ar 22-25 m rādiusu) 

o SL U16/U14 min garums 130 cm. 

o Pieejamo GS slēpju modeļu garuma un rādiusu modifikācijas: 171cm - r25m; 176cm – 

r26m; 165cm – r17m. Slēpes tiek pielāgotas sportista auguma parametriem un 

vajadzībām, visi nebrauc ar vienu modeli. 

 

8. Jauns piedāvājums SL mietu diametra maiņai uz lielāku (Mark Sharp) – uz šo brīdi netiek 

virzīts kā izmaiņas noteikumos, jo iespējams, ka arī pieaugušo mieti kļūs šaurāki. Industrija 

strādā pie tehniskajiem risinājumiem , iespējamas izmaiņas nākotnē. Nacionālā līmenī 

inventāra parametrus brīvi var noteikt nacionālā federācija. 

 

9. Priekšlikums no (Mark Sharp) par izmaiņām noteikumā ICR. 901.2.4 par vārtu skaitu GS U16 

vecuma grupai uz +-3, tiek atbalstīts. 

 

10. Piekšlikums no (Jenny Shute) par nepieciešamību homologēt „īsos mietus” (stubbies) tiek 

noraidīts, pamatojoties ar to, ka īsie mieti ir treniņu palīglīdzeklis, un treniņu palīglīdzeklis 

var būt jebkas kaut vai krāsa un tad arī tā būtu jāhomologē. Ja īsie mieti tiek izmantoti 

nacionālā līmeņa sacensības, tam nav saistības ar FIS regulām. 

 

11. Latvijas Slēpošanas Savienība (Dinārs Doršs) iesaka iespējamas izmaiņas FIS noteikumos 

punktā 608.4 par FIS starptautisko startu skaita limitu U14 un U16 vecuma grupām. 

Argumenti: 

- Šis noteikums darbojas labi nācijām, kuras pašas organizē līdzīga formāta sacensības savā valstī. 

- Latvijā vai līdzīgās valstīs nav iespējas nacionālā līmenī rīkot līdzīga formāta (trases parametru 

ziņā) sacensības kā FIS CHI. 

- Nācijai kā Latvija izbraukumu skaits jauniešiem nav lielāks kā noteikumos noteiktais, bet 

pieredze rāda, ka komandas ar vienu braucienu mēģina apvienot vairākas sacensības, tādējādi 

dažkārt pārsniedzot FIS noteikumos atļauto skaitu. Latvija – Insbruka ap 24h brauciens, Latvija – 

Taernaby ap 28h brauciens. 

- Sportistu sezona salīdzinājumā ar valstīm, kurās iespējamas spēcīgas sacensības nacionālā līmenī 

kļūst konkurēt nespējīga. 

- Priekšlikums no Latvijas Slēpošanas Savienības ir iekļaut noteikumos izņēmumu valstīm, kurās 

nav homologētu trašu FIS CHI sacensībām šo starptautisko FIS sacensību skaitu U14 uz 4 

sacensībām un U16 uz 8 sacensībām tā kā tas ICR 608.4.4 ir atļauts sportistiem, kas atbraukuši 

no dienvidu puslodes startēt ziemeļu puslodē. 

 



 

 

Rezultāts: 

- Sapratne tiek izrādīta, bet priekšlikums netiek atbalstīts. Pretojas Vācija, Francija, Zviedrija, ar 

argumentiem: visiem jābūt vienādām tiesībām startēt sacensībās, kuras ir bez maksas, papildus 

dalībnieki, kas rotē visās apmaksātajās sacensībās rada papildus finansiālu slogu organizatoram. 

Un treniņu process ir jāmeklē citur, nevis FIS CHI sacensībās. 

- ASV prasa kāpēc šāds izņēmums attiecas uz sportistiem no dienvidu puslodes. Atbildes uz šo ir 

pretrunīgas, bet būtība – lai būtu jēga tālu braukt. 

- Austrijai un Lielbritānijai pretenziju nav, bet Austrija ir pret kārtējām izmaiņām FIS ICR 

noteikumos, kā risinājumu piedāvājot iespēju izmantot jau esošu praksi prasīt FIS papildus 

sacensību kvotas FIS paredzētajā papildus kvotu pieprasīšanas kārtība, kādā parasti valstis 

pieprasa argumentētas papildus kvotas konkrētās sacensībās līdz rudens sanāksmju sākumam. 

Šo priekšlikumu noraida Vācija norādot, ka visiem jābūt vienādiem noteikumiem, un kā mazās 

nācijas vienmēr grib kaut ko vairāk. Vācijas viens no argumentiem ir, ka neļaujot ārpus esošajām 

nācijām startēt Eiropā papildus, tikai tiks veicināta kalnu slēpošanas attīstība šajās valstīs uz 

vietas. Pretējā gadījumā šīs valstis pašas negribot neko darīt. Latvija sola uzaicināt Vācijas 

pārstāvi pie sevis, lai iesaka kā attīstīt kalnu slēpošanu starptautiskā līmenī atrodoties Latvijā uz 

vietas vēl vairāk! 

- Ieteikums ir, lai papildinātu savu starptautisko sacensību skaitu, aktīvāk izmantot lielvalstu 

nacionālajā līmenī organizētās sacensības jauniešiem. Valstis apstiprina, ka visbiežāk viesu 

sportisti tajās tiek uzņemti. Noteikums par sacensību skaitu attiecas tikai uz FIS kalendāra 

sacensībām, kas nozīmē, ka sacensības, kuras notiek citās valstīs, bet nav FIS CHI kalendāra 

sacensības, var tikt apmeklētas bez ierobežojuma. Jautājums par spēkā esošā ICR 608.4 

noteikuma jēgas būtu kļūst par pamatu jaunām diskusijām, jo izrādās, ka būtība ir tikai 

ekonomiskā faktora kontrolēšana, zinot, ka FIS CHI uzturēšanās izmaksas jāsedz organizatoram. 

Aktuāls jautājums par nacionālajiem noteikumiem max starptautisko startu noteikšanā 

jauniešiem. 

- Esošie noteikumi paliek spēkā un tiem jābūt respektētiem: 

ICR 608.4.1 U 14 grupai max 2 starptautiskās sacensībās 

ICR 608.4.2 pirmā gada U16 grupai max 3 starptautiskās sacensības 

ICR 608.4.3 otrā gada U16 grupai max 4 starptautiskās sacensības. 

 

1 starptautiskās sacensības nozīmē vairāku disciplīnu startu iekļaušanu vienās sacensībās. 

 

 

 



Piektdiena 7. Jūnijs 

 

FIS Development programme – informatīvā sesija. 

FIS ģenerālsekretāre Sāra Luisa informē par apstākļiem, kas prasījuši mainīt struktūru FIS aid and 

Promotion programmai. Programma paredz ienākumus no dalības naudām par tiesībām organizēt FIS 

pausaules čempionātus novirzīt slēpošanas sporta veidu attīstības valstīm, kurām ir viena balss FIS 

kongresā. Šāda kārtība tika iedibināta 1996 gadā., jeb no brīža, kad pasaules čempionātu organizatorus 

vairs neievēl kongress, bet FIS konsuls. Budžeta ieņēmumi šai programmai bijuši nemainīgi un ir bijuši 

550 000 CHF,- gadā, kur lielāko ienākumu daļu vienmēr sastādījuši ienākumi no kalnu slēpošanas 

pasaules čempionātu rīkotājiem, un kuri sadalīti FIS solidaritātes projektiem un Aid and promotion 

programmai. Šos pasākums LSS ir jutusi caur FIS brīvajām treniņu dienām vai Aid and Promotion treniņu 

sacensību nometnēm kalnu slēpošanā, distanču slēpošanā un tramplīnlēkšanā. Problēmu punkti, kas nav 

ļāvuši turpināt esošo kārtību ir bijuši: 

- Lielāks nāciju loks sācis pieprasīt uzmanību 

- FIS redz par pareizāku organizēt aktivitātes visos FIS sporta veidos, tajā skaitā ziemeļu divcīņā, 

snovbordā un frīstailā 

- Esošais naudas apjoms nepietiek arī esošajām aktivitātēm 

 Kā risinājums šim tiek piedāvāts modelis ar optimizētām administratīvajām aktivitātēm FIS semināru 

rīkošanā un citiem Aid and Promotion treniņu nometņu modeļiem sākot ar 2013-2014. gada sezonu. 

Šobrīd ir noteikts piedāvāt Aid and Promotion treniņu nometnes SNB un frīstailam sākot ar 2014-2015. 

gada sezonu. 

Kā problēmu punkts tiek atzīmēta atsevišķos gadījumos brīvo treniņu dienu neefektīva izmantošana vai 

atteikšanās no tām pēdējā brīdī, kam kā risinājums tiek piedāvāta, piemēram, 100,- CHF dalības naudas 

ieviešana, lai novērstu gadījumus, kad nācijas atsakās pēdējā brīdī. 

Precīza informācija ar aicinājumu piedalīties šajos pasākumos tiks no FIS tiks izsūtīta nacionālajām 

asociācijām. Kalnu slēpošanā zināms tas, ka aktuālie gadi ir 1997-1993, nosacījums sportistam zem 200 

FIS punktiem, sportistu skaits no nācijas 1+1, laiks oktobris/novembris vai novembris/decembris, un 

būtiski samazināts treniņu periods uz 27 dienām. FIS joprojām cer saglabāt kvalitāti, tajā pašā laikā 

iesaistot vairāk nācijas. 

Citi aktuāli jautājumi 

- Kandidāts 2015. gada pasaules junioru čempionāta rīkošanai ir Hafjela Norvēģija 

- PK komisijā tiek izcelta disciplīnas (Supercombined) nosaukuma pareizāks definējums par (Alpine 

Combined), ko argumentē ar visu kombināciju versiju vēsturi. Šis nozīmē, ka latviski šī disciplīna, 

kas joprojām paliks 1 brauciens ātruma disciplīnā + 1 brauciens SL disciplīnā tiks pārdēvēta no 

Superkombinācija uz Kombinācija. 

- Mainīts datums 1. PK  SL posmam vīriešiem Levi, no 24. nov uz 17. nov. 


