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LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS (LSF) ATLASES 
KRITĒRIJU NOLIKUMS DALĪBAI ZIEMAS OLIMPISKAJĀM 
SPĒLĒM (ZOS) PEKINĀ 2022. 

1. MĒRĶIS 

 

Latvijas Slēpošanas Federācijas (LSF) Ziemas Olimpisko Spēļu (ZOS) atlases kritēriju 

nolikums ir radīts ar mērķi noteikt kārtību pēc kuras tiks izvēlēti ZOS dalībnieki Pekinas 

Ziemas Olimpiskajās Spēlēs 2022. gadā. 

 

2. STARPTAUTISKĀS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS (FIS) ATLASES KRITĒRIJI DALĪBAI ZOS 

PEKINĀ 2022. 

FIS ZOS atlases kritēriju nolikums ir neatņemama LSF ZOS atlases kritēriju nolikuma sastāvdaļa, 
un LSF ZOS atlases kritēriju nolikums var būt spēkā tikai un vienīgi ievērojot FIS ZOS atlases 
nolikumā ietvertos principus. LSF ZOS atlases kritēriju nolikums ir skatāms kā FIS ZOS atlases 
kritēriju nolikuma pielikums un nevar tikt atrauts no šī nolikuma konteksta. 

3. DALĪBNIEKI 

ZOS var kvalificēties dalībnieki, kas izpilda FIS atlases kritēriju C. punkta visus nosacījumus 

(skatīt FIS ZOS atlases kritērijus). 

 

4. PAMATA (BASIC) UN PAPILDUS KVOTU SADALE 

4.1. Pamata kvota vīriešiem tiek iedalīta saskaņā ar FIS atlases kritēriju punktiem D.1.1. 

4.2. Pamata kvota sievietem tiek iedalīta saskaņā ar FIS atlases kritēriju punktiem D.1.2. 

4.3. Pamata kvotas sadalei par pamatu tiek ņemta FIS Olimpiskā punktu liste, saskaņā ar FIS atlases 

kritēriju punktu C.3.2.1, kura apkopos sportistu rezultātus periodā no 2019. gada 1. Jūlija līdz 

2022. gada 16. janvārim, ietverot augstāk pieminētā punktā aprakstītos principus, un tiks 

publicēta 2022. gada 17. janvārī saskaņā ar FIS atlases kritēriju punktu C.3.2. 

4.3.1. No visiem sportistiem, kuri izpildījuši FIS atlases kritēriju C. punktos minētās prasības un ir 

iekļuvuši FIS Olimpiskajā Punktu listē saskaņā ar punktu C.3.2.1., LSF izvēlēs sportistu, kurš 

atrodas augstāk kādā no disciplīnām SL; GS; SG; DH; neņemot vērā sportistu rezultātus AC 

disciplīnā. 

4.4. Papildus kvotas ir iespējams iegūt, un LSF piešķir, saskaņā ar FIS atlases kritēriju punktiem: 

- D.2. ieņemot vietu labāko 30 vidū kādā vai vairākās disciplīnās WSCL (Pasaules kausa punktu 

listē), kas iznāks 17.01.2022. 

- D.3. ieņemot augstāko vietu Olimpiskajā alokācijas listē. 

- D.4. komandām 2+2, ja nācija atrodas labāko 16 nāciju vidū 17.01.2022. publiskotajā Pasaules 

kausa nāciju rangā. 

- ja sportists iegūst papildu kvotas vietu (D.3), šo vietu piešķir sportistam, kas to ieguvis. Šī 

sportista rezultātu neņem vērā, piešķirot bāzes kvotas (D.1) vietu, kuru piešķir saskaņā ar 

nolikuma 4.3.1. punktu 

5. NOLIKUMA SPĒKS UN TĀ GROZĪŠANA 

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

5.2. Šo Nolikumu ir tiesīga grozīt LSF valde. 


