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Kalnu slēpošanas ranga sistēmas nolikums 
 

1. LSS ir vienīgā organizācija Latvijā, kura ir Starptautiskās slēpošanas federācijas  (FIS Federation 
Internationale de Ski) biedrs. Šo Nolikumu LSS ir izstrādājusi saskaņā ar FIS noteikumiem ar mērķi noteikt 
labākos sportistus kalnu slēpošanas sportā. Ranga sastādīšana sniedz iespēju saņemt LSS atbalstu dalībai 
starptautiskajās sacensībās. 
 
2. LSS rangā tiek vērtēti dalībnieki - sportisti šādās kategorijās: 
2.1.1. Pieaugušo ar papildus dalījumu vecuma grupās: 
E jeb elite (1997.g.dz. un vecāki) 
U21 jeb juniori (1993.-1997.g.dz.) 
M jeb meistari (1979.g.dz.un vec.) 
2.1.2. Jauniešu (1998.-2003.g.dz.) ar dalījumu vecuma grupās: 
U16 grupa (1998.-1999.g.dz.) 
U14 grupa (2000.-2001.g.dz.) 
U12 grupa (2002.-2003.g.dz.) 
2.1.3. Klubu vērtējums 
Tiek summēti katra kluba labāko sešu elites (1997.g.dz. un vecāki) un sešu jauniešu (1998.-2003.g.dz.) 
sportistu punkti, neatkarīgi no vecuma grupas un dzimuma, kas izcīnīti katrās LSS sacensībās attiecīgajā 
sezonā. 
 
3. Kalendārs un punkti. 
3.1. Pieaugušo un jauniešu ranga tabulas aptver LSS kalnu slēpošanas oficiālajā sacensību kalendārā 
apstiprinātās sacensības ar sekojošiem koeficientiem un punktiem (pēc FIS pasaules kausa principa) katrai 
disciplīnai, kā arī katram sportistam (FIS – arī SC un DH): 
 
Latvijas kauss K = 1,0 
Latvijas jaunatnes Čempionāts K = 1,5 
Latvijas Čempionāts K = 3,0 
Baltic Cup jauniešiem K = 1,5 
FIS spēkā esošā liste (SL+GS+SG+DH+SC) punkti tiek vērtēti pēc tabulas 
 
3.2. Punktu tabula LSS sacensībās 
1.vieta 100 p-ti 7.vieta 36 13.vieta 20 19.vieta 12 25.vieta 6 
2.vieta 80 8.vieta 32 14.vieta 18 20.vieta 11 26.vieta 5 
3.vieta 60 9.vieta 29 15.vieta 16 21.vieta 10 27.vieta 4 
4.vieta 50 10.vieta 26 16.vieta 15 22.vieta 9 28.vieta 3 
5.vieta 45 11.vieta 24 17.vieta 14 23.vieta 8 29.vieta 2 
6.vieta 40 12.vieta 22 18.vieta 13 24.vieta 7 30.vieta 1  
31.+ vieta 1 punkts (bez koeficienta piemērošanas) 
 
3.3. LSS punktu tabula FIS punktiem: 

FIS PUNKTI SL, GS DH,SG,SC 

0-10 570 800 

11\15 495 695 

16-20 420 590 

21-30 350 485 

31-40 305 420 

41-50 260 355 

51-60 230 315 

61-70 205 275 

71-80 175 235 

81-90 145 195 
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91-100 120 160 

101-120 90 120 

121-150 65 85 

 
4. Ranga tabula pieaugušajiem tiek veidota, vērtējot gada garumā (365d.) katras disciplīnas 2 labāko punktu 
summu, kurus sportists ieguvis iepriekš minētajās sacensībās, kā arī vēl pievienojot FIS punktu vērtējumu 
pēc aktuālās listes katrā disciplīnā, ja šo punktu ir mazāk kā 150 (ieskaitot) un ir startēts FIS sacensībās 
konkrētajā sezonā. 
 
5. Ranga tabula jauniešiem tiek veidota vienas sezonas garumā, saskaitot katras disciplīnas 2 labākos 
punktus. Nākamajai sezonai, mainoties grupām, tiek ņemti vērā iepriekšējie punkti, bet sportisti tiek sarindoti 
dzimšanas gadu secībā no vecākā uz jaunāku.  
 
6. Katras Latvijas kausa jauniešiem kārtas 3 absolūti labāko rezultātu uzrādītāji neatkarīgi no vecuma grupas 
iegūst tiesības startēt Latvijas kausā pieaugušajiem un saņemt punktus pieaugušo/junioru rangā, bet šie 
punkti nevar tikt ieskaitīti klubu vērtējumā. 
 
7. Rangā tiek ietverti tikai LR kalnu slēpotāju saņemtie punkti – dalībniekam jābūt startējušam vismaz vienās 
LSS rīkotajās sacensībās, lai tiktu vērtēts LSS rangā. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāka vieta tiek 
piešķirta sportistam, kuram vairāk augstākas iegūtās vietas LSS ranga sacensībās, vispirms skaitot ieņemtās 
pirmās vietas, tad otrās, tad trešās utt. Traumas gadījumā (nepieciešams uzrādīt ārsta izziņu) sportista 
punkti tiek iesaldēti, lai sportists nezaudētu starta numura vietu. Ja sportists mācību/startēšanas dēļ ir izlaidis 
LSS ranga sacensības, bet ir pārstāvējis Latviju kādā no sekojošiem pasākumiem – Olimpiskās Spēles, 
Pasaules Kauss, Pasaules Jauniešu Olimpiskās dienas, Eiropas Jauniešu Olimpiskais Festivāls, Pasaules 
Čempionāts vai Pasaules Junioru Čempionāts, tad viņa starti FIS sacensībās tiek vērtēti LSS rangā, ņemot 
vērā tikai FIS punktus pēc attiecīgās punktu tabulas (3.3). 
 
8. Visas ranga tabulas pēc katrām sacensībām 3 dienu laikā tiek papildinātas ar jaunajiem punktiem. LSS 
Valdes nozīmētais, konkrēto sacensību organizators un Galvenais Tiesnesis ir atbildīgi par rezultātu 
nodošanu ranga sastādītāja rīcībā. Ranga sastādītājam ir pienākums saskaņot ar organizatoru un Galveno 
Tiesnesi rezultātu nodošanas elektronisko formātu. Aktuālais rangs tiek publicēts oficiālajā LSS mājas lapā 
www.infoski.lv /www.timing.lv.  
 
9. Katru konkrēto sacensību Galvenais Tiesnesis izlozes rezultātā sadala pirmos piecus/desmit/piecpadsmit 
(atkarībā no GT lēmuma saistībā ar dalībnieku skaitu un trases apstākļiem) starta numurus pieaugušo un 
junioru vecuma grupās un pirmos piecus/desmit (atkarībā no GT lēmuma saistībā ar dalībnieku skaitu un 
trases apstākļiem) jauniešu vecumu grupās. 
Sākot ar nākošo sportistu pēc ranga tabulas katrā vecuma grupā, dalībnieki iegūst kārtas numurus atbilstoši 
vietai ranga tabulā. Ranga tabula ir pieejama oficiālajā LSS mājas lapā www.infoski.lv 3 dienu laikā pēc 
pēdējām sacensībām. 
Izņēmums ir traumas vai ilgstošas slimības gadījums, kuru apstiprina ārsta izziņa, kad vērtē iepriekšējās 
sezonas ranga tabulas vietu, dodot sportistam iespēju startēt sacensībās ar atbilstošu dalības kārtas 
numuru. 
 
10. Sezonas noslēgumā tiek apbalvoti: 
10.1. pieaugušo (U21, E, M) katras vecuma un dzimuma grupas seši labākie sportisti (tajā skaitā arī 
6.punktā minētie); 
10.2. jauniešu (U16, U14 un U12) katras vecuma un dzimuma grupas seši labākie sportisti. 
 
11. Klubu vērtējumā tiek apbalvoti 3 spēcīgākie klubi, kuriem lielākā punktu summa. Ja punktu skaits 
vienāds, tad augstāka vieta klubam, kam vairāk augstāku individuālo vietu. 
 
12. Par ranga sastādīšanu atbildīgo personu ieceļ un atceļ LSS Valde. 
 
13. Protestus, sūdzības un ierosinājumus par rangu rakstiskā veidā iesniedz LSS Valdei un kopiju par ranga 
sastādīšanu atbildīgajai personai. Sūdzības iesniedz ne vēlāk kā divas nedēļas pēc ranga publikācijas. 
Jautājumu par sūdzības apmierināšanu balsojot, lemj LSS Valde. Uz sēdi, kurā notiek šī jautājuma lemšana, 
paskaidrojumu sniegšanai tiek pieaicināta par ranga sastādīšanu atbildīgā persona, atsevišķos gadījumos 
arī sūdzību iesniegusī persona, konkrēto sacensību organizators un Galvenais Tiesnesis. 
LSS Valdes lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. 
 
15. Šis Nolikums ir spēkā līdz nākošajiem grozījumiem. Šo Nolikumu ir tiesīga grozīt LSS Valde. 

http://www.infoski.lv/
http://www.timing.lv/

