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NOLIKUMS 
LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS 

ATLASES KĀRTĪBA DALĪBAI  
XXIV ZIEMAS OLIMPISKAJĀS SPĒLĒS PEKINĀ (BEIJING 2022) DISTANČU 

SLĒPOŠANĀ 
notiks no 2022. gada 4. līdz 20. februārim 

 
1. ZOS DISCIPLĪNAS DISTANČU SLĒPOŠANĀ  

Datums Slēpošanas veids Distances veids Dzimums 

02.2022 Klasiskais stils/ Brīvais 
stils 

Skiatlons 7,5km + 7,5km Sievietes 

02.2022 Klasiskais stils/ Brīvais 
stils 

Skiatlons 15km + 15km Vīrieši 

02.2022 Brīvais stils Sprints Sievietes 

02.2022 Brīvais stils Sprints Vīrieši 

02.2022 Klasiskais stils Komandu sprints Sievietes 

02.2022 Klasiskais stils Komandu sprints Vīrieši 

02.2022 KL/KL/BR/BR Stafete 4x5 km Sievietes 

02.2022 KL/KL/BR/BR Stafete4x10 km Vīrieši 

02.2022 Klasiskais stils Individuālā distance 10 
km 

Sievietes 

02.2022 Klasiskais stils Individuālā distance 15 
km 

Vīrieši 

02.2022 Brīvais stils Masu starts Individuālā 
distance 30km 

Sievietes 

02.2022 Brīvais stils Masu starts Individuālā 
distance 50 km 

Vīrieši 

2. ZOS DALĪBNIEKU SKAITS UN SASTĀVS 

 ZOS dalībnieku  kopējo dalībnieku skaitu   un skaitu pa dzimumiem  distanču 
slēpošanā  nosaka  Starptautiskā Slēpošanas Federācija saskaņā ar   
kvalifikācijas sistēmu dalībai  XXIV Ziemas Olimpiskajās spēlēs Pekinā (Beijing 
2022) (https://www.fis-ski.com/) . Galīgais dalībnieku skaits katrā no dzimumiem 
tiek  paziņots  2022. gada 17. janvārī, tas var tikt precizēts līdz 2022. gada 
24.janvārim.  

3. PRASĪBAS KANDIDĀTAM  

3.1. Par kandidātu var kļūt Latvijas Republikas pilsonis, kurš ir dzimis līdz 2007.gada 
1.janvārim un ir Latvijas Slēpošanas federācijas (turpmāk tekstā - LSF) licenzēts 
sportists, kuram ir aktivizēts Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) kods.  
Kandidātam ir  jāatbilst Starptautisko slēpošanas sacensību noteikumu (ICR  
International Ski competition rules  https://www.fis-ski.com/  ) 221.panta  
medicīniskajām prasībām: Medicīnas pakalpojumi, izmeklējumi un Dopings. 

3.2. Kandidātam laika posmā no 2021. gada 16. janvāra  līdz 2022. gada 16. 
janvārim  jāizpilda A vai B normatīvs startam ZOS.  FIS punktu listi  Starptautiskā 
slēpošanas federācijas publicē 2022 gada 17. janvārī    https://www.fis-ski.com/   
ar sportistu  distances un sprinta punktiem.  

3.2.1. A normatīvs ir   maksimums 100 FIS distances punkti  2022. gada 17 janvāra 
publicētajā FIS punktu listē  (kandidāts drīkst startēt distancēs un sprintā)  
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3.2.2. B normatīvs Distances startam  ir maksimums 300 FIS  distances punkti 2022. 
gada 17 janvāra publicētajā FIS punktu listē  (kandidāts drīkst startēt 10km 
distancē sievietēm,  15km distancē vīriešiem, komandu sprintā  un stafetē). 

3.2.3. B normatīvs Sprinta startam  ir maksimums 300 FIS  sprinta punkti 2022. gada 
17 janvāra publicētajā FIS punktu listē  (kandidāts drīkst startēt sprintā  un 
komandu sprintā). 

3.2.4. Kvalifikācijas normatīvi disciplīnām  

Sprints 10/15km Skiatlons un 
Masu starts 

Stafete Komandu 
sprints 

< 100 distances 
punkti*  

Vai < 300 
sprinta punkti* 

< 300 distances 
punkti *  

 

< 100 distances 
punkti* 

< 300 distances 
punkti *  

 

< 300 distances 
punkti *  
vai < 300 
sprinta punkti* 

 

3.2.4.1. Stafetes komandas nokomplektēšanai Slēpošanas federācija ir tiesīga  izvirzīt 
vienu (1)  vīrieti un vienu (1) sievieti  kandidēt no Biatlona vai Ziemas divcīņas 
sporta veidiem,   ja attiecīgais kandidāts jau ir kvalificējies un izvirzīts attiecīgi savā 
sporta veidā dalībai Beijing 2022 Ziemas Olimpiskajām Spēlēm.  Šiem sportistiem 
jāatbilst atlases kārtības nolikuma  3.1., 3.2 un 3.2.2. punktiem. 

4. SPORTISTU ATLASE DALĪBAI ZOS 

Ja vairāki Latvijas sportisti izpilda „A” vai „B” normatīvu dalībai ZOS, tad tiesības 
startēt ZOS iegūst sportisti ar augstāko rezultātu LSF ZOS kvalifikācijas rangā. 

LSF ZOS kvalifikācijas rangs tiek veidots aprēķinot vidējos punktus no kandidāta 
piecām labākajām (ar mazākajiem FIS punktiem) sacensībām, kas iekļautas FIS 
kalendārā no 2021. gada 16. janvāra līdz 2022. gada 16. janvārim. LSF ZOS 
kvalifikācijas rangā punktu aprēķinam netiek iekļautas sacensības 
rollerslēpošanā. Vismaz 40% no LSF ZOS kvalifikācijas rangā iekļautajām 
sacensībām ir jābūt klasiskajā stilā (t.sk. tiek vērtēts skiatlons). Ja sportistiem 
piecu sacensību vidējie punkti ir vienādi, tad priekšroka tiek dota sportistam ar 
zemākajiem punktiem FIS punktu listē, kas tiek publicēta 2022. gada 17. janvārī. 

Par augstiem rezultātiem (8. un 10. vieta FIS Pasaules Kausā distanču slēpošanā) 
un vairāk par 3/4  Nāciju kausa sieviešu  punktu izcīņu Patrīcija Eiduka kvalificējas 
bez papildus noteikumiem un atlases, un aizņem pirmo sieviešu kvotu.  

Šo kritēriju izpratnē kandidāts ir domāts gan vīriešu, gan sieviešu dzimuma. 

Lai piedalītos ZOS kandidātam jāparaksta LSF ZOS dalības līgums. 
LSF patur iespējas katra kandidāta kvalifikāciju atsevišķi izskatīt LSF valdē. 

Oficiālos atlases rezultātus LSF paziņo savā mājas lapā www.infoski.lv divu dienu 
laikā pēc informācijas saņemšanas no FIS un apstiprināšanas valdes sēdē. 


