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LSF ATLASES KRITĒRIJU NOLIKUMS PAPILDUS KVOTĀM 

KVALIFIKĀCIJAI 2022. GADA EIROPAS JAUNATNES ZIEMAS 

OLIMPIĀDEI DISTANČU SLĒPOŠANĀ 

Saskaņā ar Distanču slēpošanas darba komisijas 17.01.2022. lēmumu, Papildu atlases 

kontroltreniņi ir atcelti. Papildus vietas EYOF noteiks LČ 2. posmā pēc līdzīga principa. Sacensības 

būs saskaņā ar LČ kalendāru. 

1. Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiāde (turpmāk tekstā - EYOF) notiek Vuokatti, Somijā (no 

21.03.2022. līdz 25.03.2022.) 

2. Latvijas Slēpošanas federācijas EYOF izlases (turpmāk tekstā – Izlase) dalībnieku skaits: 

Pamata kvota: 

• Jaunieši: 2 sportisti; 

• Jaunietes: 2 sportisti. 

Papildus kvota: 

• Jaunieši: (1 – 2 sportisti rezervē); 

• Jaunietes: (1 – 2 sportisti rezervē). 

Dalībnieku skaits ir atkarīgs no Latvijas Olimpiskās Komitejas kvotas, kas var mainīties. 

3. Par komandas dalībnieku var kļūt Latvijas Republikas pilsonis, kas ir LSF biedru (sporta klubu, 

sporta skolas) loceklis un kuram ir FIS kods. 

4. Dalībnieka vecums: 2003. – 2004. dzimšanas gads. 

5. EYOF dalībnieku sastāvā tiek iekļauti sportisti, kas ir kvalificējušies pēc atlases kritērijiem 

2021. gadā. Ja ir brīvas vietas pateicoties papildus kvotai, tad tiek iekļauti sportisti saskaņā ar 

papildus atlasi. 

6. Papildus atlase tiek veikta pēc uzrādītā rezultāta Izlases kontroltreniņos: 

• 25.01.2022. Sprints F, Izlases Kontroltreniņš - Atcelts 

• 26.01.2022. Distance C, Izlases Kontroltreniņš - Atcelts 

Sprintā atlases rezultāts tiek vērtēts pēc Sprinta kvalifikācijas labākā brauciena. 

Izlases atlasē uzvar sportists, kas abu kontroltreniņu kopsummā izcīnījis mazākos FIS 

punktus. 

Ja kritērijus izpilda vairāk kā 2. punktā noteiktais dalībnieku skaits, tad priekšroka dalībai tiek 

dota sportistam, kuram ir mazāka kontroltreniņos izcīnīto punktu kopsumma. Ja sportistiem 

rezultāts ir neizšķirts, priekšroka ir sportistam, kuram uz kontroltreniņu brīdi FIS punkti listē ir 

labāki (mazāki). 

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

komandas sastāvā. 

8. Dalībnieku sastāvu dalībai EYOF 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. 

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

nozīmē LSF Distanču slēpošanas Darba grupa. 

10. Sportistiem, delegācijas vadītājam, trenerim un apkalpojošajam personālam jāparaksta 

Dalības līgums. 

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

noslēgšanās. 

12. 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. 


