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Latvijas Slēpošanas Federācijas 

atlases kritēriju nolikums sportistu iekļaušanai 2020. gada Latvijas 

rollerslēpošanas izlasē 

1. Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) Rollerslēpošanas izlases mērķis ir noteikt labākos 

sportistus atbalstam dalībai FIS Pasaules Kausos rollerslēpošanā 2020. gada sezonā. 

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

skolas biedrs un kuram ir FIS kods. 

3. Dalībnieka vecums: 

a. Junioriem: 2001. - 2005. dz.g. 

b. Senioriem: 2000. dz.g. un vecāki. 

4. Lai sportists tiktu iekļauts izlasē, jāatbilst atlases kritērijiem vai sportistam jāizcīna pēc 

iespējas augstāka vieta atlases sacensībās. Ja izlasi neizdodas noteikt, balstoties uz 

atlases kritērijiem, tad brīvās vietas tiek piešķirtas labākajiem sportistiem. 

5. Izlases dalībnieku skaits: 

Kopā 4 sievietes un 4 vīrieši. Vismaz pusei no dalībniekiem jābūt junioru kategorijā.  

6. Atlases kritēriji: 

sportisti, kuri distanču slēpošanas 2019./2020. gada sezonas 8. FIS punktu listē (stājas 

spēkā 26.03.2020.) sasnieguši noteiktos FIS listes punktus vai labākus (mazākus) 

distances vai sprinta vērtējumā, automātiski tiek iekļauti Latvijas izlases komandā: 

a. Juniori: 

Distancē 140 FIS punkti 

Sprintā 160 FIS punkti 

b. Seniori: 

Distancē 100 FIS punkti 

Sprintā 120 FIS punkti 

Dalībniekam, kurš atbilst atlases kritērijiem, sava dalība izlasē ir jāapstiprina līdz 

01.08.2020. nosūtot apstiprinājumu uz LSF e-pastu info@ski.lv. 

7. Atlases sacensības: 

a. 27. jūnijā 1,1 kmF Sprints FIS sacensības Madonā. 

b. 01.augustā 10kmF vīriem, 5kmF sievietēm LČ sacensības Priekuļos 

c. 02.augustā  10kmC vīriem, 5kmC sievietēm LČ sacensības Priekuļos 

Atlases sacensībās tiek vērtēts visu startu kopvērtējums.  

Punkti katrā startā tiek aprēķināti atbilstoši FIS punktu formulai. Sportistam, kam ir mazāk 

par 3 startiem tiek aprēķināti sekojoši koeficienti: 2 starti x 1.15, 1 starts x 1.3. 

 

Ja junioru kategorijas sportists ir uzrādījis labāku rezultātu, kā senioru kategorijas sportists, 

priekšroka, iekļaušanai izlasē, tiek dota junioru kategorijas sportistam. 

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

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

9. Lai nodrošinātu labāko sportistu izlases noteikšanu, LSF Darba grupa saglabā tiesības 

izskatīt katru kandidātu atsevišķi un lemt par tā iekļaušanu komandas sastāvā. 

10. Izlases dalībniekam Pasaules Kausa dalības izmaksas pilnībā vai daļēji nodrošina no LSF 

distanču slēpošanas budžeta. Precīzs finansiālā atbalsta apmērs tiek apstiprināts pēc 

izlases sastāva apstiprināšanas. 

11. Dalībnieku sastāvu, delegācijas vadītāju, trenerus un apkalpojošā personāla sastāvu 

dalībai šajās sacensībās nozīmē LSF valde saskaņā ar Darba grupas priekšlikumu. 

12. Atlases rezultātus LSF paziņo savā mājaslapā www.infoski.lv līdz 07.08.2020. 



Apstiprināts LSF distanču slēpošanas darba komisijā 
Apstiprināts LSF valdē 18.06.2020. 

Versija: jūnijs 2020 

 

13. 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. 

 

Informācijai! Dalībnieku skaits no Latvijas FIS Pasaules kausa posmā Madonā (28.-

30.08.2020.) ir 10 dalībnieki katrā kategorijā. Pretendentam ir jābūt startējušam vismaz vienās 

atlases sacensībās. 


