
Kvalifikācijas noteikumi 2020. gada Jaunatnes Ziemas olimpiskajām spēlēm Lozannā, 

Šveicē 

Starptautiskā Kamaniņu sporta federācija 

 

A. Sacensības (5)  

 

Vīrieši Sievietes Kombinētās sacensības 

Vīriešu vieninieki Sievietes vieninieki Komandu stafete 

Vīriešu divnieki Sievietes divnieki  

 

B. Sportistu skaits 

B.1. Kopējais skaits sporta veidā: 

 

 Kvalifikācijas vietas Rīkotājvalsts vietas Kopā 

Vīriešu vieninieki 19 1 20 

Vīriešu divnieki 28 (14 divnieki) 2 (viens divnieks) 30 (15 divnieki) 

Sieviešu vieninieki 19 1 20 

Sieviešu divnieki 28 (14 divnieki) 2 (viens divnieks) 30 (15 divnieki) 

Kopā 94 sportisti 6 sportisti 100 sportisti 

 

B.2. Maksimālais sportistu skaits vienai nacionālajai olimpiskajai komitejai  

 

 Skaits vienai nācijai 

Vīriešu vieninieki 2 

Vīriešu divnieki 2 (viens divnieks) 

Sieviešu vieninieki 2 

Sieviešu divnieki 2 (viens divnieks) 

Kopā 8 sportisti 

 

B.3. Kā tiek piešķirtas vietas: 

 

Kvalifikācijas vietas katrai nacionālajai olimpiskajai komitejai tiek piešķirtas pēc disciplīnas un 

sportistu dzimuma.  

 

C. Sportistu atbilstība  

 

Visiem sportistiem ir jāievēro šobrīd spēkā esošie Olimpiskās hartas noteikumi, tostarp 41. 

noteikums (dalībnieku nacionalitāte), un tikai tie sportisti, kuri ir izpildījuši Olimpiskās hartas 

noteikumus, var piedalīties Jaunatnes Ziemas olimpiskajās spēlēs.  

 

C.1. Vecuma prasības 

 

Lai būtu tiesīgi piedalīties 2020. gada Jaunatnes Ziemas Olimpiskajās spēlēs Lozannā, 

sportistiem jābūt dzimušiem starp 2002. gada 1. janvāri un 2005. gada 31. decembri.  



 

C.2. Papildus Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas (FIL) prasības: 

 

Lai būtu tiesīgi piedalīties 2020. gada Jaunatnes Ziemas Olimpiskajās spēlēs Lozannā, visiem 

sportistiem jāizpilda šādas minimālās FIL prasības: 

 

Individuālajiem sportistiem un divvietīgajām ekipāžām ir jābūt startējušiem vismaz trīs 

sacensībās Jauniešu A Pasaules kausā, Junioru Pasaules kausā vai Pasaules kausā 

pieaugušajiem 2018./2019. gada sezonā un jauniešu Olimpiskajā sezonā (no 2019. gada 1. 

oktobra līdz 8. decembrim). Abos šajos periodos individuālajiem sportistiem un divvietīgajām 

ekipāžām jāiegūst kā minimums 10 Pasaules kausa punkti Jauniešu A Pasaules kausā, Junioru 

Pasaules kausā vai Pasaules kausā pieaugušajiem. Vismaz vienām no šīm sacensībām jābūt 

aizvadītām jauniešu Olimpiskās sezonas (2019/2020) ietvaros līdz 2019. gada 8. decembrim.  

 

D. Kvalifikācijas noteikumi  

 

Kvalifikācijas vietu skaits Kvalifikācijas sacensības 

D.1: 
Vīriešu vieninieki: 19 
Sieviešu vieninieki: 19 

D.1 Vieninieki 
D.1.1  
Ja Jauniešu A Pasaules kausā vienvietīgo 
kamanu konkurencē nav pārstāvētas vairāk 
kā 19 nacionālās olimpiskās komitejas, 
kurām vismaz viens sportists izpilda 
minimālās FIL prasības, tad visām nācijām 
tiks piešķirta viena kvalifikācijas vieta 
sievietēm un vīriešiem. 
 
D.1.2 
Ja sportisti no vairāk kā 19 nacionālajām 
olimpiskajām komitejām izpilda minimālās 
FIL prasības, tad tiks ņemta vērā sportistu 
ieņemtā vieta Jauniešu A Pasaules kausa 
kopvērtējumā jauniešu olimpiskās sezonas 
ietvaros laika posmā no 2019. gada 1. 
oktobra līdz 8. decembrim. 19 labākajām 
nācijām Jauniešu A Pasaules kausa 
kopvērtējumā tiks piešķirta viena 
kvalifikācijas vieta atkarībā no katras nācijas 
labākā sportista ieņemtās vietas. 
 
D.1.3 
Ja sieviešu vai vīriešu kopvērtējumā ir 
pārstāvētas mazāk kā 19 nacionālās 
olimpiskās komitejas, tad otrs labākais 
sportists no nācijas, kura jau ir kvalificējusies 
pēc Jauniešu A Pasaules kausa kopvērtējuma 
laika posmā no 2019. gada 1. oktobrim līdz 8. 
decembrim, iegūs vienu papildus vietu 
attiecīgā dzimuma konkurencē. Šis process 



turpinās tik ilgi, kamēr ir sasniegts 
maksimālais skaits 19+19. 
 
 
D.1.4 
Ja sacensībām kvalificējas mazāk nekā 19 
vīrieši un 19 sievietes, sadaļa F. Neizmantoto 
kvotu pārdale stāsies spēkā saskaņā ar G. 
Kvalifikācijas grafiks. 
 
D.1.5  
Pēc katrām kvalifikācijas sacensībām FIL 
publicēs rezultātus mājaslapā www.fil-luge.org  
 

D.2: 
Vīriešu divnieki: 28 (14 ekipāžas) 
Sieviešu divnieki: 28 (14 ekipāžas) 

D.2 Divvietīgās ekipāžas 
D.2.1 
Ja Jauniešu A Pasaules kausā divvietīgo 
ekipāžu konkurencē nav pārstāvētas vairāk 
kā 14 nacionālās olimpiskās komitejas, 
kurām vismaz viena divvietīgā ekipāža izpilda 
minimālās FIL prasības, tad visām nācijām 
tiks piešķirta viena kvalifikācijas vieta vienai 
ekipāžai starp sievietēm un vīriešiem. 
 
D.2.2 
Ja sportisti no vairāk kā 14 nacionālajām 
olimpiskajām komitejām izpilda minimālās 
FIL prasības, tad tiks ņemta vērā sportistu 
ieņemtā vieta Jauniešu A Pasaules kausa 
kopvērtējumā jauniešu olimpiskās sezonas 
ietvaros laika posmā no 2019. gada 1. 
oktobra līdz 8. decembrim. 14 labākajām 
nācijām Jauniešu A Pasaules kausa divvietīgo 
ekipāžu kopvērtējumā tiks piešķirta viena 
kvalifikācijas vieta atkarībā no katras nācijas 
labākās ekipāžas ieņemtās vietas. 
 
D.2.3 
Ja sacensībām kvalificējas mazāk nekā 14 
divvietīgās ekipāžas vīriešu un sieviešu 
konkurencē, sadaļa F. Neizmantoto kvotu 
pārdale stāsies spēkā saskaņā ar G. 
Kvalifikācijas grafiks. 
 
D.2.4. 
Pēc katrām kvalifikācijas sacensībām FIL 
publicēs rezultātus mājaslapā www.fil-luge.org  
 

D.3 D.3 Komandu stafete 
D.3.1  
Komandu stafetes sacensībās piedalās 

http://www.fil-luge.org/
http://www.fil-luge.org/


komandas, kuru sastāvā startē viena sieviete, 
viens vīrietis un viena divvietīgā ekipāža 
(sieviešu vai vīriešu). 
 
D.3.2 
Katra nācijai, kurai ir dalībnieks vīriešu, 
sieviešu un vienā no divvietīgo ekipāžu 
(sieviešu vai vīriešu) konkurencē ir tiesīga 
pieteikt vienu komandu. Nācija, kurai ir viena 
pilna komanda, nevar ļaut kādam citam no 
sportistiem startēt jauktā komandā. 
 
D.3.3 
Nācijas, kuras tiek pārstāvētas divās 
disciplīnās, var nokomplektēt komandu ar 
citu nāciju, kura pārstāvēta tikai vienā 
disciplīnā.  
Piemēram: 
Nācija A kvalificējas vīriešu vieninieku un 
divvietīgo ekipāžu konkurencē. Viņi var 
nokomplektēt komandu ar nāciju B, kas 
kvalificējusies tikai sieviešu vieninieku 
konkurencē. 

 

Rīkotājvalsts kvalifikācijas vietas 

Rīkotājvalstij tiek piešķirtas vietas sešiem sportistiem – vienai sievietei un vienam vīrietim 

vieninieku konkurencē, diviem vīriešiem un divām sievietēm divvietīgo ekipāžu konkurencē. 

Sportistu atlase ir nācijas pārziņā, ievērojot viņu atbilstību kritērijiem C. Sportistu atbilstība. 

 

E. Kvalifikācijas vietu apstiprināšanas process 

 

FIL jāinformē nacionālās olimpiskās komitejas, kuras ieguvušas kvalifikācijas vietas caur D.1 

un D.2, uzreiz pēc pēdējām sacensībām 2019. gada 8. decembrī. Līdz 11. decembrim 

nacionālajām olimpiskajām komitejām jāinformē FIL un “Lozanna 2020” reģistrācija par to, 

vai iegūtās kvalifikācijas vietas tiks izmantotas (precīzāk G. Kvalifikācijas grafiks). 

 

FIL publicēs rezultātus mājaslapā www.fil-luge.org pēc katrām kvalifikācijas sacensībām un 

atjauninās Jauniešu A Pasaules kausa kopvērtējumu.  

 

F. Neizmantoto kvotu pārdale 

Neizmantoto kvalifikācijas vietu pārdale 

 

Jebkuras piešķirtās kvalifikācijas vietas, kas netiek apstiprinātas no attiecīgās nacionālās 

olimpiskās komitejas, tiks pārdalītas šādā secībā, kā aprakstīts augstāk tabulā “Kvalifikācijas 

noteikumi”: 

 Pirmā prioritāte (vieninieki un divvietīgās ekipāžas): Pārdale nākamajai labākajai 

nacionālajai olimpiskajai komitejai, kas vēl nav kvalificējusies un kuras sportists/e 

http://www.fil-luge.org/


izpildījis minimālās FIL prasības saskaņā ar Jauniešu A Pasaules kausa kopvērtējumu, 

kā aprakstīts D.1.2 un D2.2. 

 Otrā prioritāte (vieninieki): Pārdale otram labākajam sportistam/ei nākamajai 

labākajai nacionālajai olimpiskajai komitejai, kas jau ir kvalificējusies pēc Jauniešu A 

Pasaules kausa kopvērtējuma, kā aprakstīts D.1.3. 

Ja pēc minētajām prioritātēm kādās no disciplīnām joprojām paliek brīvas vietas, FIL patur 

tiesības palielināt dalībnieku skaitu citās disciplīnās Starptautiskās Olimpiskās komitejas 

kvotas (100 sportisti kamaniņu sportā) ietvaros pēc šādiem kritērijiem: 

A. Atlikušās kvalifikācijas vietas tiek sadalītas viena dzimuma ietvaros: 

Piemērs: 

 Tikai 10 sieviešu divvietīgās ekipāžas no maksimālajām 15 ir kvalificējušās 

sacensībām. Tas nozīmē, ka ir palikušas 10 neaizpildītas sieviešu kvalifikācijas 

vietas. Šīs vietas tiks pārdalītas sieviešu vieniniekiem. 

 Tikai 10 vīriešu divvietīgās ekipāžas no maksimālajām 15 ir kvalificējušās 

sacensībām. Tas nozīmē, ka ir palikušas 10 neaizpildītas vīriešu kvalifikācijas 

vietas. Šīs vietas tiks pārdalītas vīriešu vieniniekiem. 

B. Otrkārt, ja vietas nav iespējams pārdalīt vienlīdzīgi pēc dzimumiem, tad atlikušās 

vietas tiks piešķirtas tai disciplīnai, kurā startēja lielākais kamanu skaits jebkurā no 

Jauniešu A Pasaules kausa posmiem jaunatnes olimpiskajā sezonā līdz 2019. gada 8. 

decembrim.  

 

Neizmantoto rīkotājvalsts kvotu pārdale 

Ja rīkotājvalsts kvalificējas caur D.1 un/vai D.2, vai arī tā atsakās no savām kvotām, tad tās 

tiek pārdalītas nākamajai labākajai nācijai konkrētajā disciplīnā, kā aprakstīts sadaļā 

F.Neizmantoto kvotu pārdale. 

 

G. Kvalifikācijas grafiks 

Periods Datums Notikums 

 
Kvalifikācija 

2018. gada 1. janvāris līdz 2019. gada 8. 
decembris 

“Lozanna 2020” kvalifikācijas 
periods 

2019. gada 1. oktobris līdz 8. decembris 2019/2020 sezonas Jauniešu 
A Pasaules kausa posmi 

Akreditācijas 
beigu termiņš 

2019. gada 4. oktobris “Lozanna 2020” akreditācijas 
beigu termiņš 

 
Informēšana 

un 
apstiprināšana 

2019. gada 9. decembris FIL publicē sportistu rangu, 
par ko tiek runāts sadaļā D.1 
un D.2 

2019. gada 10. decembris FIL informē nacionālās 
olimpiskās komitejas un 
federācijas par iegūtajām 
kvotām 

2019. gada 12. decembris Nacionālās olimpiskās 
komitejas apstiprina vai 
noraida iegūtās kvotas FIL un 
“Lozanna 2020” reģistrācijai  

 
Kvotu pārdale 

2019. gada 13. decembris FIL pārdala neizmantotās 
kvotas 



24 stundu laikā pēc ziņojuma par kvotu 
pārdali 

Nacionālās olimpiskās 
komitejas apstiprina 
piešķirto kvotu izmantošanu 
FIL 

2019. gada 15. decembris FIL pārdala visas 
neizmantotās kvotas 

Periods Datums Notikums 

Reģistrācijas 
beigu termiņš 

2019. gada 16. decembris “Lozanna 2020” reģistrācijas 
beigu termiņš  

Delegāciju 
reģistrācijas 

procesa beigu 
termiņš 

2019. gada 16. decembris “Lozanna 2020” delegāciju 
reģistrācijas procesa beigu 
termiņš  

Jaunatnes 
Ziemas 

olimpiskās 
spēles 

2020. gada 9. līdz 22. janvāris “Lozanna 2020” Jaunatnes 
Ziemas olimpiskās spēles 

 

 


