
 

 
LSF distanču slēpotāju atlases kārtība startam Eiropas Jaunatnes  Ziemas Olimpiskajā 

Festivālā(EJZOF)  Erzurum (Turcijā) 11.02.-18.02. 2017. 
 

1. Atlases sacensībās var piedalīties LSF sporta klubu, sporta skolu biedri - 1999./2000.g.dz. jaunietes un 

jaunieši. 

 

2. Lai nodrošinātu sportistu mērķtiecīgu gatavošanos Eiropas  Jaunatnes  Ziemas Olimpiskajam 

Festivālam (EJZOF) un pasargātu sportistus no pārslodzes atlases sacensību posmā, sportistu atlasē tiks 

vērtēti tikai tie sportisti, kuri LOK „Sporta sacensību aģentūrā” iesnieguši sportista kandidāta 

anketas. 

 

3. Kandidātiem tiek rīkotas atlases sacensības Madonā, Smecersila trasē. 

     Atlases sacensības un distances ir šādas: 

                                    

 2.01.2017 -  1,2km sprintā  meitenes  un 1,7km zēni brīvais stils 

 3.01.2017  -  5km meitenes klasiskais stils, 7,5 km zēni klasiskais stils 

   

4.  Sprinta sacensībās būs jāslēpo 2 kvalifikācijas braucieni un rezultātā ņems vērā katra sportista vienu 

labāko braucienu. 

              

5. Startam EJZOF kvalificējas 2 jaunietes un 2 jaunieši pēc mazākās punktu summas abās disiplīnās. 

 

6. EYZOF ir kvalificējies sprinta un individuālās disciplīnas uzvarētājs, ja otrā disciplīnā 

sportists/sportiste ieņem vismaz piekto vietu un augstāku.  

 

7. Ja EYZOF atlases sacensībās abās disciplīnās uzvar viens sportists/sportiste, tad vietu iegūst 

sportists/sportiste ar mazāko punktu summu abās disciplīnās. 

 

6.  Ja kāds no sportistiem, kurš iekļuvis labāko skaitā atsakās vai kāda iemesla dēļ nevar piedalīties 

EJZOF,    tad viņa vietu ieņem nākošais labākā rezultāta īpašnieks, kurš pretendē uz dalību EJZOF. 

 

7. Punkti katrā startā tiek aprēķināti atbilstoši FIS punktu aprēķināšanas formulai. 

          

                         Rx   *    F 

  P=   - F 

    R1 

              P- punkti 

              Rx- dalībnieka rezultāts sekundēs 

              R1- uzvarētāja rezultāts sekundēs 

              F- koeficents (distancēs un sprintā- 1200) 

             Punkti tiek aprēķināti līdz otrajam ciparam aiz komata (simtdaļai). 

             Punkti tiek aprēķināti tikai starp tiem sportistiem, kas ir iekļauti LSS pretendentu sarakstā. 

 

      8.    Pēc pēdējās atlases sacensību disciplīnas  komandas sastāvs tiek nosūtīts apstiprināšanai LSF  

            valdē. 

              

   9.   LSF ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus šajos atlases kritērijos, ja to nosaka īpaši apstākļi   

        (sniega trūkums, sacensību pārcelšana, utml.). 

 

            

APSTIPRINĀTS: LSF distanču slēpošanas darba komisijā 

2016. gada 1. novembrī 

LSF valdes sēdē 

2016. gada 17. novembrī 

LSF prezidents V. Brīze 


