
Latvijas Slēpošanas savienības distanču slēpotāju atlases kārtība
 startam Eiropas Jaunatnes Olimpiskajā Ziemas Festivālā (EYOWF) - 2011

 Čehijā, Liberecā 12.-20.02.2011.

Atlases sacensībās var piedalīties LSS sporta klubu biedri un/vai sporta skolu audzēkņi - 
1993./1994. gados dzimušie jaunieši un jaunietes.
Lai nodrošinātu sportistu mērķtiecīgu gatavošanos Eiropas Jaunatnes Olimpiskajā Ziemas Festivālā 
(EYOWF) un pasargātu sportistus no pārslodzes atlases sacensību posmā, sportistu atlasē tiks vērtēti 
tikai tie sportisti, kuri LOK „Sporta sacensību aģentūrā” iesnieguši sportista kandidāta anketas un 
piedalījušies LSS izlašu dalībnieku vasaras sagatavošanās posma VFS pārbaudes testos un 
rollerslēpošanas sacensībās.
Komandas sastāvā vispirms tiek iekļauti divi labākie sportisti zēnu un meiteņu grupā, ja tie līdz 
2011.gada 6.janvārim uzrādījuši rezultātu, kas kaut vienā startā labāks par 140 FIS punktiem 
distancē vai 200 FIS punktiem sprintā.
Pārējiem pretendentiem atlases rezultātu aprēķināšanā tiek ņemti vērā katra pretendenta 3 labākie 
rezultāti no 4 distancēs noteiktajās atlases sacensībās.

Atlases sacensības un distances ir šādas:

• 02.01.2011.Atlases sacensības sprintā Priekuļi klasiskais stils( divu kvalifikācijas braucienu 
summa)

• 07.01.2011 Atlases sacensības intervāla starts Madona 5km M brīvais stils, 10km Z brīvais stils 

• 15.-16.01.2011.  LČ distanču slēpošanā 1.posms intervāla starts:
5km M brīvais stils, 10km Z brīvais stils;
5km M klasiskais stils, 10km Z klasiskais stils

Sacensību precīzie starta laiki tiks publicēti LSS mājas lapā.
Startam EJOWF kvalificējas 4 jaunietes un 4 jaunieši pēc mazākās punktu summas.
Ja kāds no sportistiem, kurš iekļuvis labāko 4 skaitā atsakās vai kāda iemesla dēļ nevar piedalīties 
EJOWF viņa vietu ieņem nākamā labākā rezultāta īpašnieks, kurš pretendē uz dalību EJOWF.
Punkti katrā startā tiek aprēķināti atbilstoši FIS punktu aprēķināšanas formulai.
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P- punkti
Rx- dalībnieka rezultāts sekundēs
R1- uzvarētāja rezultāts sekundēs
F- koeficents (distancēs un sprintā- 800)

Punkti tiek aprēķināti līdz otrajam ciparam aiz komata (simtdaļai).
Punkti tiek aprēķināti tikai starp tiem sportistiem, kas ir iekļauti LSS pretendentu sarakstā.
Atlases sacensību rezultātus aprēķina  Ilze Cekule.  Pēc pēdējās atlases sacensību disciplīnas   
komandas sastāvs tiek saskaņots distanču slēpošanas treneru un pārstāvju sanāksmē 
Priekuļos un nosūtīts apstiprināšanai LSS valdē.
LSS ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus šajos atlases kritērijos, ja to nosaka īpaši apstākļi 
(sniega trūkums, sacensību pārcelšana, utml.).
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