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LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS 
ATLASES KRITĒRIJU NOLIKUMS KVALIFIKĀCIJAI 2020. GADA FIS 

PASAULES ČEMPIONĀTĀ JUNIORIEM UN PASAULES ČEMPIONĀTĀ 

U-23 GRUPĀ DISTANČU SLĒPOŠANĀ OBERVĪZENTĀLĒ, VĀCIJĀ 

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

23 grupā (turpmāk tekstā - PJČ) notiek Obervīzentālē (Oberwiesenthal), Vācijā, 

28.02.-08.03.2020. 

2. Par komandas dalībnieku var kļūt Latvijas Republikas pilsonis, kas ir LSF sporta klubu, 

sporta skolas biedrs un kuram ir FIS kods. 

3. Dalībnieka vecums: 

a. Junioriem: 2000 – 2004. dz.g. 

b. U-23: 1997. – 1999. dz.g. 

4. Atlase tiek veikta šādā secībā: 

sportisti, kuri 2019. un 2020. gada sezonā piedalījušies FIS sacensībās, un distanču 

slēpošanas 2019/2020 gada sezonas 6. FIS punktu listē (kas stājas spēkā 

13.02.2020.) sasnieguši noteiktos FIS listes punktus vai labākus (mazākus) distances 

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

a. Juniori: 

Sievietes 200 FIS punkti 

Vīrieši 160 FIS punkti 

b. U-23: 

Sievietes 160 FIS punkti 

Vīrieši 120 FIS punkti 

5. Dalībnieku skaits: 

a. Junioriem: 

2 sievietes, 2 vīrieši. Kopā maksimums 4 sportisti. 

b. U23: 

1 sievietes, 1 vīrieši. Kopā maksimums 2 sportisti. 

6. Ja kritērijus izpilda vairāk kā 5. punktā noteiktais dalībnieku skaits, tad priekšroka 

dalībai tiek dota sportistam, kuram FIS punkti listē ir labāki (mazāki). Ja kritērijus 

junioru grupā sieviešu vai vīriešu kategorijā neizpilda neviens sportists, tad izlases 

komandā dalībai PJČ tiek iekļauts sportists ar labākajiem FIS listes punktiem. 

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

iekļaušanu komandas sastāvā. 

8. Dalībnieku sastāvu dalībai FIS Pasaules Junioru un U-23 čempionāta konkrētajās 

distancēs nosaka Darba grupa. Dalībnieku sastāvs ir jāapstiprina LSF valdei, 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 valde saskaņā ar Darba grupas priekšlikumu. 

10. Atlases rezultātus LSF paziņo savā mājaslapā www.infoski.lv līdz 22.02.2020. 

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

izmaiņas LSF valdē. LSF jāpublisko informācija par izmaiņām www.infoski.lv ne vēlāk 

kā 3 dienas pēc izmaiņu veikšanas. 


