
 
APSTIPRINĀTS: 

LSS distanču slēpošanas darba komisijā  

2016. gada 5. jūlijā  

 

LSS valdes sēdē 

2016.gada 14. jūlijā 

LSS prezidents Vairis Brīze 

Latvijas Slēpošanas Savienības 

                                                                distanču slēpotāju  

atlases kārtība dalībai 

 Ziemas Olimpiskajās spēlēs PyeongChang (Dienvidkorejā) 9.-25.02.2018. 

 

1. ZOS disciplīnas distanču slēpošanā 

02.2018 Klasiskais solis/ Brīvais solis Duatlons 7,5km + 7,5km Sievietes 

02.2018 Klasiskais solis/ Brīvais solis Duatlons 15km + 15km Vīrieši 

02.2018 Klasiskais solis Sprints  Sievietes 

02.2018 Klasiskais solis Sprints  Vīrieši 

02.2018 Brīvais solis Komandu sprints Sievietes 

02.2018 Brīvais solis Komandu sprints Vīrieši 

02.2018 KL/KL/BR/BR Stafete 4x5 km  Sievietes 

02.2018 KL/KL/BR/BR Stafete4x10 km Vīrieši 

02.2018 Brīvais solis Individuālā distance 10km Sievietes 

02.2018 Brīvais solis Individuālā distance 15km Vīrieši 

02.2018 Klasiskais solis Masu starts Individuālā distance 30km Sievietes 

02.2018 Klasiskais solis Masu starts Individuālā distance 50 km Vīrieši 

2. Par kandidātu var kļūt Latvijas Republikas pilsonis, kurš ir dzimis līdz 2002.gada 1.janvārim 

un ir Latvijas Slēpošanas savienības (turpmāk tekstā - LSS) licenzēts sportists, kuram ir 

aktivizēts Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) kods. 

3. Kandidātam laika posmā no 01.07.2016. līdz 21.01.2018. jāizpilda A vai B normatīvs 

startam ZOS. 

A normatīvs ir 100 FIS distanču Olimpiskās punktu listes punkti (drīkst startēt distancēs un 

sprintā) vai 120 FIS sprinta Olimpiskās punktu listes punkti (ZOS drīkst startēt sprintā; ja ir 

arī mazāk nekā 300 FIS Olimpiskās listes punkti distancēs, tad arī 10km sievietēm un/vai 

15km vīriešiem).        

B normatīvs ir - vismaz 300 FIS punkti Olimpiskajā punktu listē (ZOS drīkst startēt viens 

vīrietis un viena sieviete no katras valsts sprintā vai 10km sievietēm un 15km vīriešiem). 

4. Tiesības dalībai ZOS, saskaņā ar FIS piešķirtām kvotām un šiem atlases noteikumiem, 

iegūst sportisti, kuri līdz 21.01.2018. sasnieguši labākos FIS punktus saskaņā ar FIS 

Olimpisko punktu listēm, un kuras tiks publicētas 22.01.2018. 

5. Ja vairāki Latvijas sportisti izpilda „A” vai „B” normatīvu dalībai ZOS, tad tiesības startēt 

ZOS iegūst sportisti, kuriem ir augstākas vietas FIS Olimpiskajā punktu listē. 

6. Oficiālos atlases rezultātus LSS paziņo savā mājas lapā www.infoski.lv divu dienu laikā pēc 

informācijas saņemšanas no FIS un apstiprināšanas valdes sēdē. 

 

 

PS. 1)  Šo kritēriju izpratnē kandidāts ir domāts gan vīriešu, gan sieviešu dzimuma. 

       2) Saskaņā ar FIS noteikumiem pamata kvota katrai valstij ir 1vīrietis + 1sieviete. Iekļūstot 

            top 300 Olimpiskajā punktu listē šī kvota tiek palielināta par vienu vietu vīriešiem 

            un/vai sievietēm. 

             

 

http://www.infoski.lv/

