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LSF ATLASES KRITĒRIJU NOLIKUMS KVALIFIKĀCIJAI 2022. GADA 

FIS PASAULES ČEMPIONĀTAM JUNIORIEM UN PASAULES 

ČEMPIONĀTAM U-23 GRUPĀ DISTANČU SLĒPOŠANĀ 

Saskaņā ar Distanču slēpošanas darba komisijas 17.01.2022. lēmumu Papildu atlases 2. kārta 

pārcelta uz LČ 2. posmu. Atlase notiks pēc līdzīga principa, bet sacensības būs saskaņā ar LČ 

kalendāru. 

1. FIS Pasaules čempionāts distanču slēpošanā junioriem un Pasaules čempionāts U-23 grupā 

(turpmāk tekstā - PJČ) notiek Lygna, Norvēģija (no 22.02.2021. līdz 27.02.2021.) 

2. LSF PJČ izlases dalībnieku skaits: 

• Junioriem: 1 sieviete, 2 vīrieši. Kopā 3 sportisti. 

• U23: 1 sieviete, 1 vīrietis. Kopā 2 sportisti. 

Dalība par PJČ par saviem līdzekļiem var palielināt komandas skaitlisko sastāvu, skatīt 5.2. 

punktu. 

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: 

• Junioriem: 2002. – 2006. dz.g. 

• U-23: 1999. – 2001. dz.g. 

5. Atlase tiek veikta šādā secībā: 

5.1. Punktu kritēriji: 

Kvalificējas sportisti, kuri distanču slēpošanas 2021./2022. gada sezonas 5. FIS punktu listē 

(kas stājas spēkā 17.01.2022.) sasnieguši noteiktos FIS listes punktus vai labākus (mazākus) 

distances vai sprinta vērtējumā, tiek iekļauti Latvijas izlases komandā dalībai PJČ: 

• Sievietēm: Distances liste: 120 FIS punkti; Sprinta liste: 140 FIS punkti; 

• Vīriešiem: Distances liste: 100 FIS punkti; Sprinta liste: 120 FIS punkti 

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

dota sportistam, kuram FIS punkti listē ir labāki (mazāki). Ja kritērijus junioru grupā sieviešu 

un/vai vīriešu kategorijā izpilda mazāks skaits kā noteikts 2. punktā, tad izlases komandā 

dalībai PJČ tiek iekļauti sportisti, kas ir uzrādījuši labāko rezultātu papildus atlases 

kontroltreniņā, saglabājot 2. punktā noteikto skaitlisko sastāvu. 

5.2. Papildus atlase: 

1. kārta 

• 15.01.2021. Sprints C, Latvijas Čempionāts* Madonā, kvalifikācijas brauciens/-i; 

• 16.01.2021. Distance F, Latvijas Čempionāts* Madonā. 

*Ja nenotiek Latvijas Čempionāta 1. posms, tad šajos datumos tiek rīkoti izlases 

kontroltreniņi. 

2. Kārta 

• 25.01. Sprints F - 2 kvalifikācijas braucieni bez fināliem, Priekuļi - ATCELTS; 

• 26.01. Distance C 5/10km, Priekuļi - ATCELTS. 

 

Sprintā atlases rezultāts tiek vērtēts pēc Sprinta kvalifikācijas. 

Papildus atlases kontroltreniņā vērtē 3 labākās sacensības - uzvar sportists, kas 3 

kontroltreniņu kopsummā izcīnījis mazākos punktus. 

Dalība Pasaules Junioru Čempionātā par saviem līdzekļiem tiek piedāvāta sportistiem junioru 

kategorijā, kas papildus atlases kontroltreniņa kopvērtējumā ir ierindojušies 2., 3. un 4. vietā, 

nezaudējot 2. vietai vairāk par 20% no punktu summas. 

Kandidātiem uz PJČ jāpiesakās līdz 29.12., rakstot uz info@ski.lv. 
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6. LSF Darba grupa saglabā tiesības izskatīt katru kandidātu atsevišķi un lemt par tā iekļaušanu 

komandas sastāvā. 

7. Dalībnieku sastāvu dalībai FIS Pasaules Junioru un U-23 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 PJČ 

Dalības līgums. 

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

noslēgšanās. Pēc rezultātu paziņošanas dalība PJČ jāapstiprina 3 dienu laikā. 

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. 


