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LSF ATLASES KRITĒRIJU NOLIKUMS KVALIFIKĀCIJAI 

2021. GADA FIS PASAULES ČEMPIONĀTAM DISTANČU 

SLĒPOŠANĀ 

1. FIS Pasaules čempionāts distanču slēpošanā (turpmāk tekstā - PČ) notiek Oberstdorfā, 

Vācijā, 23.02.-7.03.2021. 

2. Maksimālais sportistu skaits PČ – 4 sievietes un 6 vīrieši, kopā 10 sportisti. Valsts kvota vienā 

sacensību disciplīnā – 4 sportisti. 

3. Par Latvijas valstsvienības dalībnieku var kļūt Latvijas Republikas pilsonis, kas ir LSF biedru 

(sporta klubu, sporta skolas) loceklis un kuram ir FIS kods. 

4. Dalībniekam jābūt dzimušam 2005. gadā vai vecākam. 

5. Atlase tiek veikta šādā secībā: 

5.1. Punktu kritēriji dalībai individuālajās PČ disciplīnās (Intervāla starts, Skiatlons, Masu starts). 

Kvalificējas sportisti, kuri FIS distanču slēpošanas 2020./2021. gada sezonas 4. FIS punktu 

listē (kas stājas spēkā 24.12.2020.) sasnieguši šajā punktā noteiktos FIS listes punktus vai 

labākus (mazākus) distances vērtējumā: 

• Sievietēm Distances liste: 110 FIS punkti; 

• Vīriešiem Distances liste: 90 FIS punkti. 

Ja kritērijus izpilda vairāk kā 3. punktā noteiktais dalībnieku skaits, tad priekšroka dalībai tiek 

dota sportistam, kuram FIS punkti distances listē ir labāki (mazāki). Ja kritērijus izpilda mazāk, 

tad valstsvienībā iekļauj dalībniekus no Papildus atlases sacensībām – Sprinta disciplīnu un 

PČ Kvalifikācijas sacensībām. 

5.2. Papildus atlase uz Sprinta disciplīnu: 

• 9.01.2021. Sprints C, Latvijas Čempionāts; 

• 21.01.2021. Sprints C, Igaunijas Čempionāts; 

*izmaiņas iespējamas saistībā ar COVID-19 situāciju vai laikapstākļu ietekmi. 

Sprintā atlases rezultāts tiek vērtēts pēc Sprinta kvalifikācijā uzrādītā laika un punktiem. 

Latvijas valstsvienībā dalībai PČ Sprinta disciplīnā iekļauj sportistus, kas abu sacensību 

kopsummā izcīnījuši vismazākos FIS punktus, nepārsniedzot 4 sportistus katrā dzimumā un 

priekšroku dodot sportistiem, kas iekļuvuši valstsvienībā saskaņā ar 6.1. punktu. 

5.3. Papildus atlase uz PČ Kvalifikācijas sacensībām: 

• 10.01.2021. Īsā Distance F, Latvijas Čempionāts; 

• 22.01.2021. Īsā Distance F, Igaunijas Čempionāts; 

*izmaiņas iespējamas saistībā ar COVID-19 situāciju vai laikapstākļu ietekmi. 

Distances atlases rezultāts tiek vērtēts pēc uzrādītā laika un punktiem. 

Distances kvalifikācijas sacensībās uzvar sportisti, kas abu sacensību kopsummā izcīnījuši 

vismazākos FIS punktus. 

Latvijas valstsvienībā dalībai PČ Kvalifikācijas sacensībās iekļauj sportistus, kas abu 

sacensību kopsummā izcīnījuši vismazākos FIS punktus. Iekļaujamo sportistu skaitu ierobežo 

3. punkts. 

Ja sportists pēdējo 365 dienu laikā pirms PČ (pirms 23.02.2021.) ir izcīnījis kādā FIS distances 

disciplīnā – 90 FIS punktus vīriešiem, 120 FIS punktus sievietēm, viņš/viņa drīkst piedalīties 

PČ Intervāla starta disciplīnā, nepārsniedzot 4 sportistus katrā dzimumā un priekšroku dodot 

sportistiem, kas iekļuvuši valstsvienībā saskaņā ar 6.1. punktu. 

Ja sportists PČ Kvalifikācijas sacensībās kvalificējas Intervāla starta disciplīnai, viņš/viņa tajās 

drīkst piedalīties, ja sportistu skaits nepārsniedz 4 sportistus katrā dzimumā, priekšroku dodot 

sportistiem, kuriem dalība Intervāla starta disciplīnā nodrošināta bez startēšanas PČ 

Kvalifikācijas sacensībās. 

6. LSF Darba grupa saglabā tiesības izskatīt katru kandidātu atsevišķi un lemt par tā iekļaušanu 

valstsvienības sastāvā. 
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7. Dalībnieku sastāvu dalībai FIS Pasaules čempionāta konkrētajās distancēs nosaka Darba 

grupa. Dalībnieku sastāvu apstiprina LSF valde, ja dalībnieku sastāvā iekļauj sportistu, kas 

neatbilst kritērijiem vai neiekļauj tādu sportistu, kas atbilst kritērijiem.  

8. Delegācijas vadītāju, trenerus un apkalpojošā personāla sastāvu dalībai šajās sacensībās 

nozīmē LSF Distanču slēpošanas Darba grupa. 

9. Sportistiem, delegācijas vadītājam, trenerim un apkalpojošajam personālam jāparaksta PČ 

Dalības līgums. 

10. Atlases rezultātus LSF paziņo savā mājaslapā www.infoski.lv 7 dienu laikā pēc atlases 

noslēgšanās. 

11. LSF Darba grupai ir tiesības veikt izmaiņas šajos atlases kritērijos, saskaņojot izmaiņas ar 

LSF. LSF jāpublisko informācija par izmaiņām www.infoski.lv ne vēlāk kā 3 dienas pēc izmaiņu 

veikšanas. 


