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LATVIJAS KAMANIŅU SPORTA FEDERĀCIJAS NOTEIKTIE KRITĒRIJI 
SPORTISTU IEKĻAUŠANAI LATVIJAS OLIMPISKĀS VIENĪBAS (LOV) SASTĀVOS 

2022./2023. GADA SEZONĀ 
 

 ZELTS SUDRABS BRONZA 

OS 1.-12. (70%) 13.-18. (50%) DALĪBA OS (30%) 

PČ 1.-10. (70%) 11.-16. (50%) 17.-22. (30%) 

EČ 1.-6. VIETA 7.-10. VIETA 11.-16. VIETA  

PK KOPVĒRTĒJUMS 1.-10. (70%) 11.-16. (50%) 17.-22. (30%) 

OS/ PČ/ EČ/ PK 
KOMANDU STAFETE 

1.-3. VIETA 4.-6. VIETA 
7.-12. VIETA 

(30%) 

PASAULES KAUSS 

1.-6. VIETA 
(DIVI 

REZULTĀTI) 

7.-12. VIETA 
(DIVI 

REZULTĀTI) 

X 

PČ - U23 1.VIETA 2.-6. VIETA  
7.-10. VIETA 

(30%) 

EČ – U23 1.VIETA 2.-6. VIETA  
7.-10. VIETA 

(30%) 

JPČ – U21 X 1.-6. VIETA 7.-10. VIETA  

JEČ – U21 X 1.-6. VIETA 7.-10. VIETA  

JPK KOPVĒRTĒJUMS 
(U21) 

X 1.-10. (50%) 11.-20. (30%) 

JPČ/ JEČ/ JPK (U21) 
KOPVĒRTĒJUMS 

KOMANDU STAFETĒ 

X 1.-6.VIETA 7.-10.VIETA (30%) 

JZOS X 1.-6.VIETA 7.-12. VIETA 

JPK KOPVĒRTĒJUMS 
(U18) 

X 1.-6.VIETA 7.-12. VIETA 

PASAULES KAUSS 
(U21/U18) 

X X 1.-6. VIETA  

 
1. KVOTAS VIETAS IEGŪŠANA ZELTA SASTĀVĀ 

Kvotas vieta tiek piešķirta, ja sportists sasniedz kādu no 1. punktā minētajiem kritērijiem: 

1.1. – 1.-12. vieta Ziemas Olimpiskajās spēlēs, ja sportists apsteidzis vismaz 70% no 
startējušo skaita individuālajā vai divvietīgo ekipāžu disciplīnā; 

1.2. – 1.-10. vieta Pasaules čempionātā, ja sportists apsteidzis vismaz 70% no startējušo 
skaita individuālajā vai divvietīgo ekipāžu disciplīnā; 

1.3. – 1.-6. vieta Eiropas čempionātā individuālajā vai divvietīgo ekipāžu disciplīnā; 

1.4. – 1.-10. vieta Pasaules Kausa kopvērtējumā, ja sportists apsteidzis vismaz 70% no 
startējušo skaita individuālajā vai divvietīgo ekipāžu disciplīnā; 

1.5. – 1.-3. vieta komandu stafetē Ziemas Olimpiskajās spēlēs, Pasaules čempionātā, 
Eiropas čempionātā, Pasaules kausa kopvērtējumā; 

1.6. – 1.-6. vieta Pasaules kausa posmā, ja norādītais rezultāts sasniegts vismaz divās 
pamata sacensībās sezonas laikā individuālajā vai divvietīgo ekipāžu disciplīnā; 

1.7. – 1. vieta Pasaules vai Eiropas čempionātā U-23 kategorijā individuāli vai divvietīgo 
ekipāžu konkurencē; 
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1.8. Sezonā, kad Ziemas Olimpiskās spēlē vai Pasaules čempionāts nenotiek vērtēti tiek 
rezultāti no iepriekšējām Ziemas  Olimpiskajām spēlēm vai Pasaules  čempionāta gan 
individuāli, gan divvietīgo ekipāžu, gan komandu stafetes disciplīnās. 

2. KVOTAS VIETAS IEGŪŠANA SUDRABA SASTĀVĀ 
Kvotas vieta tiek piešķirta, ja sportists sasniedz kādu no 2. punktā minētajiem kritērijiem: 

2.1. – 13.- 18. vieta Ziemas Olimpiskajās spēlēs, ja sportists apsteidzis vismaz 50% no 
startējušo skaita individuālajā vai divvietīgo ekipāžu disciplīnā; 

2.2. – 11.-16. vieta Pasaules čempionātā, ja sportists apsteidzis vismaz 50% no startējušo 
skaita individuālajā vai divvietīgo ekipāžu disciplīnā; 

2.3. – 7.- 10. vieta Eiropas čempionātā individuāli vai divvietīgo ekipāžu disciplīnā; 

2.4. – 11.- 16. vieta Pasaules Kausa kopvērtējumā, ja sportists apsteidzis vismaz 50% no 
startējušo skaita individuālajā vai divvietīgo ekipāžu disciplīnā; 

2.5. – 4.- 6. vieta komandu stafetē Ziemas Olimpiskajās spēlēs, Pasaules čempionātā, 
Eiropas čempionātā, Pasaules kausa kopvērtējumā; 

2.6. – 7.-12. Pasaules kausa posmā, ja norādītais rezultāts sasniegts vismaz divās pamata 
sacensībās sezonas laikā individuālajā vai divvietīgo ekipāžu disciplīnā; 

2.7. – 2.- 6. vieta Pasaules vai Eiropas čempionātā U-23 kategorijā individuāli vai divvietīgo 
ekipāžu konkurencē; 

2.8. – 1.- 6. vieta Pasaules vai Eiropas čempionātā U-21 kategorijā individuāli vai divvietīgo 
ekipāžu konkurencē; 

2.9. – 1.-10. vieta Junioru Pasaules Kausa kopvērtējumā, ja sportists apsteidzis vismaz 50% 
no startējušo skaita individuālajā vai divvietīgo ekipāžu disciplīnā; 

2.10. – 1.-6. vieta komandu stafetē Junioru Pasaules vai  Eiropas čempionātā,  vai Junioru 
Pasaules kausa kopvērtējumā; 

2.11. – 1.-6. vieta Jaunatnes Ziemas Olimpiskajās spēlēs individuāli, divvietīgo ekipāžu 
konkurencē vai komandu stafetes disciplīnā; 

2.12. – 1.-6. vieta Jaunatnes Pasaules kausa kopvērtējumā U-18 kategorijā individuāli vai  
divvietīgo ekipāžu disciplīnā; 

2.13. Sezonā, kad Ziemas Olimpiskās spēles, Jaunatnes Ziemas Olimpiskās spēles vai 
Pasaules čempionāts nenotiek vērtēti tiek rezultāti no iepriekšējām Ziemas  
Olimpiskajām spēlēm, Jaunatnes Ziemas Olimpiskajām spēlēm vai Pasaules  
čempionāta gan individuāli, gan divvietīgo ekipāžu, gan komandu stafetes disciplīnās. 

3. KVOTAS VIETAS IEGŪŠANA BRONZAS SASTĀVĀ 
Kvotas vieta tiek piešķirta, ja sportists sasniedz kādu no 3. punktā minētajiem kritērijiem: 

3.1. – dalība Ziemas Olimpiskajās spēlēs, ja sportists apsteidzis vismaz 30% no startējušo 
skaita individuālajā vai divvietīgo ekipāžu disciplīnā; 

3.2. – 17.- 22. vieta Pasaules čempionātā, ja sportists apsteidzis vismaz 30% no startējušo 
skaita individuālajā vai divvietīgo ekipāžu disciplīnā; 

3.3. – 11.-16. vieta Eiropas čempionātā, individuālajā vai divvietīgo ekipāžu disciplīnā;  

3.4. – 17.-22. vieta Pasaules Kausa kopvērtējumā, ja sportists apsteidzis vismaz 30% no 
startējušo skaita individuālajā vai divvietīgo ekipāžu disciplīnā; 

3.5. – 7.-12. vieta komandu stafetē Ziemas Olimpiskajās spēlēs, Pasaules čempionātā, 
Eiropas čempionātā, Pasaules kausa kopvērtējumā, ja apsteigti vismaz 30% no 
startējošo skaita komandu stafetē. 

3.6. – 7.-10. vieta Pasaules vai Eiropas čempionātā U-23 kategorijā, ja sportists apsteidzis 
vismaz 30% no startējušo skaita individuālajā vai divvietīgo ekipāžu disciplīnā; 

3.7. – 7.- 10 vieta Pasaules vai Eiropas čempionātā U-21 kategorijā individuāli vai divvietīgo 
ekipāžu konkurencē; 
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3.8. – 11.-20. vieta Junioru Pasaules Kausa kopvērtējumā, ja sportists apsteidzis vismaz 30% 
no startējušo skaita individuālajā vai divvietīgo ekipāžu disciplīnā; 

3.9. – 7.-10. vieta komandu stafetē Junioru Pasaules vai  Eiropas čempionātā,  vai Junioru 
Pasaules kausa kopvērtējumā, ja apsteigti vismaz 30% no startējošo skaita komandu 
stafetē. 

3.10. – 7.-12. vieta Jaunatnes Ziemas Olimpiskajās spēlēs individuāli, divvietīgo ekipāžu 
konkurencē vai komandu stafetes disciplīnā; 

3.11. – 7.-12. vieta Jaunatnes Pasaules kausa kopvērtējumā U-18 kategorijā individuāli vai  
divvietīgo ekipāžu disciplīnā; 

3.12. – 1.-6.vieta  Pasaules kausa posmā (U21/U18) individuālajā vai divvietīgo ekipāžu 
disciplīnā; 

3.13. Sezonā, kad Ziemas Olimpiskās spēles, Jaunatnes Ziemas Olimpiskās spēles vai 
Pasaules čempionāts nenotiek vērtēti tiek rezultāti no iepriekšējām Ziemas  
Olimpiskajām spēlēm, Jaunatnes Ziemas Olimpiskajām spēlēm vai Pasaules  
čempionāta gan individuāli, gan divvietīgo ekipāžu, gan komandu stafetes disciplīnās. 

4. IEKĻAUŠANA LOV ZELTA, SUDRABA UN BRONZAS SASTĀVOS GADĪJUMOS, 
KAD NETIEK IZPILDĪTI 1.-3. PUNKTĀ MINĒTIE KRITĒRIJI 

4.1. Piemērojot 4. punktā aprakstīto, neaizpildītās kvotu vietas tiek sadalītas ņemot vērā 
dzimumu līdztiesību. 

4.2. Ja vienlaikus nav izpildīti abi, taču ir izpildīts vismaz viens no 1.-3. punktā minētajiem 
kritērijiem (t.i. vai nu izcīnīta vieta vai apsteigti noteiktie startējušo skaita procenti), ar 
LKSF valdes lēmumu vieta LOV sastāvā (saskaņā ar sporta veidam piešķirto kvotu 
skaitu) tiek piešķirta sportistam/-ei ar visvairāk iegūtajiem Pasaules Kausa punktiem 
savas disciplīnas kopvērtējumā, prioritāri – pieaugušie, U-23, U-21, U-18. 

4.3. Ja sportists nav startējis sezonā traumas dēļ, kas gūta sacensību vai treniņu periodā, 
LKSF valde var lemt par sportista saglabāšanu LOV sastāvā nākošajā periodā. 

5. FINANSĒJUMA APJOMS UN SPORTISTU NOMINĒŠANA 

5.1. Sportistus iekļaušanai LOV sastāvos nominē LKSF ar atsevišķu LKSF valdes lēmumu 
saskaņā ar šiem noteikumiem. 

5.2. Finansējuma apjomu, kas izmaksājams sportistiem nosaka LKSF ar atsevišķu valdes 
lēmumu saskaņā ar šiem noteikumiem. 

5.3. Gadījumā, ja LOV konkrētā sastāva kritērijus izpilda vairāk sportistu nekā LKSF kvotas 
ir pieejamas, priekšroka tiek dota sportistam ar labāku rezultātu pēc 4.2 aprakstītiem 
principiem. 

6. LOV SASTĀVOS IEKĻAUTO SPORTISTU ATBILDĪBA UN PIENĀKUMI 

6.1. Parakstīt vienošanos par LKSF un Sportista/-es sadarbību 2022./2023. gada sezonas 
ietvaros; 

6.2. Parakstīt un ievērot LKSF izlašu iekšējās kārtības noteikumus, sociālo mediju, interneta 
vadlīnijas un reklāmas izvietojumu kārtību 2022./2023. gada sezonas ietvaros; 

6.3. Sadarboties ar LKSF noteikto formalitāšu, finanšu atskaišu u.c., iepriekš atrunātu 
dokumentu sagatavošanā un iesniegšanā LKSF noteiktajā laikā un formā.\ 

7. NOLIKUMA SPĒKS UN TĀ GROZĪŠANA 

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

7.2. Šo Nolikumu ir tiesīga grozīt LKSF valde saskaņojot ar LOK. 


