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LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS (LSF) 

ATLASES KRITĒRIJU NOLIKUMS SPORTISTA IEKĻAUŠANAI 2021. GADA 

LATVIJAS ROLLERSLĒPOŠANAS IZLASĒ 

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

labāko sportistu dalību FIS Pasaules Kausos Rollerslēpošanā 2021./2022. gada 

sezonā. 

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

sporta skolas biedrs, licencēts sportists (parakstīta LSF deklarācija) un kuram ir aktīvs 

FIS kods. 

3. Dalībnieka vecums: 

a. Junioriem: 2002. – 2006. dz.g. 

b. Pieaugušie: 2001. dz.g. un vecāki. 

4. Izlases dalībnieku skaits: 

 Kopā 3 sievietes un 4 vīrieši. Vismaz diviem no dalībniekiem katrā dzimumā jābūt 

junioru vecumā. 

5. Lai sportists tiktu iekļauts izlasē, jāatbilst atlases punktu kritērijiem vai sportistam 

jāizcīna pēc iespējas augstāka vieta papildus atlases sacensībās. Ja izlasi neizdodas 

noteikt, balstoties uz atlases punktu kritērijiem, tad brīvās vietas tiek piešķirtas 

labākajiem sportistiem, pamatojoties uz rezultātu papildus atlases sacensībās. 

6. Atlases punktu kritēriji: 

 sportisti, FIS distanču slēpošanas 2020./2021. gada sezonas 8. FIS punktu listē 

sasnieguši noteiktos FIS listes punktus vai labākus (mazākus) distances vai sprinta 

vērtējumā, tiek iekļauti Latvijas izlases komandā: 

a. Juniori: 

 Distancē 100 FIS punkti 

 Sprintā 140 FIS punkti 

b. Pieaugušie: 

 Distancē 80 FIS punkti 

 Sprintā 100 FIS punkti 

 Ja atlases punktu kritērijus izpilda vairāk kā 4. punktā noteiktais dalībnieku skaits, tad 

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

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

līdz 10.05.2021. 

7. Papildus atlases sacensības: 

a. 29. maijs 5/10km distance C, Priekuļi; 

b. 30. maijs 10/15km distance F, Priekuļi; 

c. 5. jūnijs 1,6km sprints C, Madona; 

d. 6. jūnijs 1,6km sprints F, Madona; 

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

sportists, priekšroka, iekļaušanai izlasē, tiek dota junioru kategorijas dalībniekam. 

Kandidātam, kurš izcīnījis vietu izlasē pamatojoties uz papildus atlases sacensībām, 

sava dalība izlasē ir jāapstiprina līdz 14.06.2021. 

Kopvērtējumā tiks rēķināti 3 labāko sacensību vidējie FIS punkti, priekšroku dodot 

sportistam ar mazākajiem punktiem. Sprintā izlases kandidātiem, kas kvalificējušies 

fināliem, tajos ir jāstartē, pretējā gadījumā rezultāts netiks vērtēts izlases kvalifikācijai. 

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

izskatīt katru kandidātu atsevišķi un lemt par tā iekļaušanu komandas sastāvā. 
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9. Izlases dalībniekam Pasaules Kausa dalības izmaksas vismaz 3 posmos tiks 

nodrošinātas pilnībā. Precīzs finansiālā atbalsta apmērs tiek apstiprināts pēc izlases 

sastāva apstiprināšanas. Izlases dalību konkrētos posmos nosaka LSF. 

10. Lai kandidātu iekļautu izlasē, sportistam ir jāparaksta izlases līgums. 

11. Dalībnieku sastāvs ir jāapstiprina LSF valdei, ja dalībnieku sastāvā iekļauj sportistu, 

kas neatbilst kritērijiem vai neiekļauj tādu sportistu, kas atbilst kritērijiem. 

12. Delegācijas vadītāju, trenerus un apkalpojošā personāla sastāvu dalībai šajās 

sacensībās nozīmē LSF valde saskaņā ar Darba grupas priekšlikumu. 

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

sacensību noslēgšanās. 

14. 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. 
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1. pielikums 

FIS Pasaules Kausi un Čempionāts Rollerslēpošanā, kalendārs 2021. gadam 

 


