
 

LATVIJAS   SLĒPOŠANAS   FEDERĀCIJAS  
ATLASES   KRITĒRIJU   NOLIKUMS  
IEKĻŪŠANAI   LSF   IZLASES   SASTĀVĀ  
KALNU   SLĒPOŠANĀ   2019-2021   GADA  
SEZONĀS  

1. MĒRĶIS  
1.1. Latvijas  Slēpošanas  Federācijas  (LSF)  izlase  kalnu  slēpošana  tiek  radīta  ar  mērķi  sniegt             

papildus  atbalstu  labākajiem  kalnu  slēpotājiem  Latvijā  laika  periodā  līdz  nākošajam  pasaules            
čempionātam.  

2. LSF   IZLASES   DALĪBNIEKI  
2.1. Latvijas  elites  grupas  izlasi  var  pārstāvēt  Latvijas  sportisti,  kas  atbilstoši  Starptautiskās            

Slēpošanas  federācijas  (FIS)  noteikumiem  sasnieguši  atbilstošu  vecumu,  lai  būtu  tiesīgi           
startēt  starptautiskajās  FIS  sacensībās  pieaugušajiem,  un  ir  parakstījuši  LSF  līgumu  par            
sportista  līdzfinansējumu  dalībai  Latvijas  Slēpošanas  federācijas  izlases  kalnu  slēpošanā          
sastāvā.  

2.2. LSF   izlases   sastāvam   var   tikt   pieaicināti   arī   sportisti   no   U16   grupas.  

2.3. LSF  izlases  sastāvam  sportisti  tiek  apstiprināti  uz  vienu  sezonu.  LSF  izlases  sastāvs  tiek              
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  A  Sastāvs.  LSF  A  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  ieņem  vietu  pirmajā  piecsimtniekā  (top  500),  vai  ir  kļuvuši                
par  Latvijas  čempioniem  kādā  no  LSF  rīkotajām  Latvijas  čempionāta  disciplīnām  elites            
grupā.  

3.3. Junioru  sastāvs.  Junioru  sastāvam  kvalificējas  U16  vai  junioru  vecuma  grupas  (U21)  sportisti             
ņemot   vērā   viņu   iegūto   rezultātu   pēc   sekojošas   rezultāta   un   vecuma   grupas   tabulas:  

FIS   bāzes   liste  Sezona   19/20  Sezona   20/21  Noteiktie   FIS   punkti  

1.   FIS   gads  2003   vai   jaunāki  2004   vai   jaunāki  Latvijas   ranga   u16  
kopvērtējuma  
uzvarētāji  

2.   FIS   gads  2002  2003  110   vai   mazāk  
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3.   FIS   gads  2001  2002  90   vai   mazāk  

4.   FIS   gads  2000  2001  80   vai   mazāk  

5.   FIS   gads  1999  2000  60   vai   mazāk  

4. NOLIKUMA   SPĒKS   UN   TĀ   GROZĪŠANA  

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

4.2. Šo   Nolikumu   ir   tiesīga   grozīt   LSF   valde.  

 


