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LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS (LSF) ATLASES 
KRITĒRIJU NOLIKUMS IEKĻŪŠANAI LSF IZLASES 
SASTĀVĀ KALNU SLĒPOŠANĀ 2023/24 UN 2024/25. 
GADA SEZONĀS. 

1. MĒRĶIS 

Kritēriji iekļūšanai Latvijas Slēpošanas Federācijas (LSF) izlases kalnu slēpošanā 
sastāvā tiek radīti ar mērķi sniegt papildus atbalstu labākajiem kalnu slēpotājiem Latvijā, 
kuri sasnieguši rezultatīvos rādītājus saskaņā ar šo nolikumu. 

2. LSF IZLASES DALĪBNIEKI 

Latvijas elites grupas izlasi var pārstāvēt Latvijas sportisti, kuri atbilstoši Starptautiskās 
Slēpošanas federācijas (FIS) noteikumiem sasnieguši atbilstošu vecumu, lai būtu tiesīgi 
startēt starptautiskajās FIS sacensībās pieaugušajiem, un ir parakstījuši LSF sportista 
deklarāciju kā arī līgumu par sportista līdzfinansējumu dalībai Latvijas Slēpošanas 
federācijas izlases kalnu slēpošanā sastāvā. 

2.2. LSF izlases sastāvam sportisti tiek apstiprināti uz vienu sezonu. LSF izlases sastāvs 
netiek pārskatīts starpsezonā. 

3. SPORTISTU KVALIFIKĀCIJA UN IEDALĪJUMS SASTĀVOS: 
 

3.1. Latvijas Valsts izlase. Latvijas Valsts izlases sportisti ir visi tie, kuri ar savu rezultātu 
iekļuvuši kādā no Latvijas Valsts noteikto kritēriju, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) 
un Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sastāviem, un ir apstiprināti ar trīspusēju līgumu 
starp sportistu, LSF, un Latvijas Olimpisko vienību (LOV). 

3.2. LSF Latvijas izlases Sastāvs. LSF Latvijas izlases sastāvam kvalificējas sportisti, kuri 
iepriekšējās sezonas beigās Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) ranga tabulā 
par pamatu ņemot FIS bāzes listi (FIS base list) kādā no disciplīnām ir izpildījuši kādu 
no sekojošajiem kritērijiem: 

3.2.1. tehniskajās disciplīnās GS/SL ir ieguvuši mazāk par 50 FIS punktiem. 

3.2.2. ātruma disciplīnās SG/DH/AC ir ieguvuši mazāk par 80 FIS punktiem. 

3.2.3. ir kļuvuši par Latvijas čempioniem kādā no LSF rīkotajām Latvijas čempionāta 
disciplīnām elites (NC) grupā. 

3.2.4. ir pārvarējuši kādu no FIS punktu sliekšņiem saskaņā ar rezultātu un vecuma grupas 
tabulu. 

FIS BĀZES LISTE 
SEZONA 

23/24. 
SEZONA 

24/25. 
NOTEIKTIE FIS PUNKTI 

2. FIS GADS 2006 2007 110 VAI MAZĀK 

3. FIS GADS 2005 2006 90 VAI MAZĀK 

4. FIS GADS 2004 2005 80 VAI MAZĀK 

5. FIS GADS 2003 2004 60 VAI MAZĀK 
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4. LSF IZLASES SKAITLISKAIS SASTĀVS 

Minimālais LSF izlasē uzņemto dalībnieku skaits ir noteikts 4 (četras) dalībnieces 
sieviešu un 4 (četri) dalībnieki vīriešu izlasē. Maksimālais LSF izlasē uzņemto dalībnieku 
skaits ir noteikts 6 (sešas) dalībnieces sieviešu un 6 (seši) dalībnieki vīriešu izlasē. 

4.1. Gadījumā, ja sportistu skaits sieviešu vai vīriešu komandās, kuri ir izpildījuši 3.2. punktā 
minētās prasības ir mazāks par 4 (četri), LSF ir tiesīga nominēt izlašu sastāviem 
sportistus, lai sasniegtu 4 dalībniekus katrā komandā.  Nominēti var tikt sportisti, ņemot 
vērā viņu iegūto FIS punktu summu aktuālajā FIS bāzes listē kādā no disciplīnām 
neatkarīgi no sportistu vecuma, ar nosacījumu, ka sportisti izpilda šā nolikuma punkta 
3.2.4. minimālās prasības - mazāk kā 110 FIS punkti. 

4.2. Gadījumā, ja sportistu skaits sieviešu vai vīriešu komandās, kuri ir izpildījuši 3.2. punktā 
minētās prasības ir lielāks par 6 (seši). LSF nominē izlašu sastāviem 6 labākos sportistus 
ņemot vērā viņu FIS punktu summas sportista labākajā disciplīnā attiecībā pret pārējiem 
sportistiem, kuri izpildījuši 3.2. punktā minētās prasības. 

4.3. LSF patur tiesības izlases sastāviem pieaicināt atsevišķus U21 grupas sportistus, 
nominējot sportistus junioru sastāvam, par pamatu ņemot viņu rezultātus sezonā pirms 
izlašu sastāvu apstiprināšanas. 

5. VIETAS SAGLABĀŠANA TRAUMU GADĪJUMOS 

 Gadījumos, kad jau esošs izlases sastāva dalībnieks/sportists nav sasniedzis rezultātu, 
lai kvalificētos izlases sastāvam nākamajā gadā ar pamatojumu trauma, vai citi ar 
veselību saistīti apstākļi, sportista vieta izlases sastāvā var tikt saglabāta, ja tiek izpildīti 
sekojoši nosacījumi: 

-  sportists vēlas saglabāt vietu izlases sastāvā un nepārtrauc treniņu un vai 
sacensību procesu. 

-  sportists iesniedz LSF rakstisku apstiprinājumu par traumas un, vai veselības 
stāvokļa faktu, kas ir liedzis sasniegt rezultātu, lai kvalificētos izlases sastāvam. 

- par sportista vietas saglabāšanu izlases sastāvā lemj LSF valde. 

6. NOLIKUMA SPĒKS UN TĀ GROZĪŠANA 

6.1. Situācijas, kas nav atrunātas šajā nolikumā lemj LSF valde. 

6.2. Šis Nolikums ir spēkā uz laiku līdz nākošajiem grozījumiem. 

6.3. Šo Nolikumu ir tiesīga grozīt LSF valde. 


