
Latvijas Kamanu suņu sporta federācijas  

Valsts izlases veidošanas nolikums 

 

Šis nolikums nosaka kritērijus un nosacījumus, pēc kuriem Latvijas Kamanu suņu sporta federācija 

(LKSSF) veido Latvijas Republikas kamanu suņu sporta (turpmāk – izlase) izlasi dalībai Pasaules, 

Eiropas čempionātos un citās starptautiskās sacensībās, kurās var pieteikties tikai ar LKSSF 

starpniecību. 

Šajos noteikumos lietotā vīriešu dzimtes izteiksmes forma ir attiecināma arī uz sieviešu dzimti, kad 

to prasa konteksts. 

 

1. Atlases cikls un pieteikšanās kārtība 

 

1.1. Sportistam ir tiesības pārstāvēt valsti starptautiskajās (oficiālajās) International Federation of 

Sleddog Sports (IFSS) sistēmā rīkotajās sacensībās, LKSSF izvērtējot sportisko sagatavotību un 

atbilstību attiecīga līmeņa sacensībām, ja: 

 ir Latvijas Republikas pilsonis vai var apliecināt, ka ir Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs; 

 ir biedra statusā kādā no LKSSF klubiem vismaz sešus mēnešus pirms iesnieguma  

iesniegšanas LKSSF par vēlmi piedalīties sacensībās un tam ir piešķirts nacionālais DID 

numurs; 

 ir piedalījies Latvijas čempionātā, Latvijas Kausu posmos vai Baltijas Kausa sacensībās ar 

ieskaitītu rezultātu; 

 ir iesniedzis iesniegumu vismaz 6 mēnešus pirms konkrētajām sacensībām ar lūgumu izvērtēt 

viņa atbilstību izlasei, kā arī ir apliecinājis gatavību segt visus izdevumus, kas saistīti ar 

dalību šajās sacensībās, ja tos nesedz LKSSF; 

 ir noslēdzis vai ir gatavs noslēgt līgumu ar LKSSF par Latvijas izlases pārstāvēšanu  

 

1.2. Papildus sportiskie kritēriji izlases dalībniekiem dalībai bezsniega sacensībās: 

1.2.1. Tekošā gada sacensību „Baltic Cup” (vai analogā) sezonā iegūta kāda no pirmajām trīs vietām, 

attiecīgā klasē un kategorijā (vismaz 5 dalībnieku konkurencē, kas saņēmuši ieskaiti) – 3 punkti; 

1.2.2. Latvijas čempions attiecīgā klasē un kategorijā (vismaz 5 dalībnieku konkurencē, kas saņēmuši 

ieskaiti) – 2 punkti; 

1.2.3. Uzvarētājs Latvijas Kausu posmos attiecīgā klasē un kategorijā (vismaz 5 dalībnieku 

konkurencē, kas saņēmuši ieskaiti) 1 punkts (1 punktu var iegūt tikai vienu reizi sezonā); 

1.2.4. Dalība citās liela mēroga starptautiskajās sacensībās attiecīgā klasē un kategorijā (rezultāti ne 

senāki kā 1 gadu pirms sacensībām (ieskaitot tāda paša līmeņa sacensības iepriekšējā gadā, vai 

senākas, ja sacensības Baltijas valstīs nav notikušas attiecīgajā klasē). (Pasaules čempionāta top 6 



vieta – 3 punkti; Pasaules kausa kopvērtējuma top3 - 3 punkti; Pasaules kausa posms – Top 3 – 1 

punkts (ja tas nav Baltijas Kausa posma ieskaitē). 

1.3. Papildus sportiskie kritēriji izlases dalībniekiem dalībai sacensībās uz sniega (vismaz pieci 

dalībnieki un iekļaušanās 150% laikā no uzvarētāja): 

1.3.1. Dalība Pasaules kausa posma sacensībās un iegūta godalgota vieta attiecīgajā disciplīnā (NB 

tiek vērtēti atsevišķi) – 4 punkti; 

1.3.2. Dalība kādas valsts čempionātā un iegūta godalgota vieta attiecīgajā disciplīnā (NB tiek vērtēti 

atsevišķi)  – 3 punkti, 4.-10.vieta – 2 punkti; 

1.3.3. Dalība citās starptautiska mēroga sacensībās un iegūta godalgota vieta attiecīgajā disciplīnā  

(NB tiek vērtēti atsevišķi)  – 2 punkti. 

1.4. LKSSF valde ne vēlāk kā 30 dienas pirms pieteiktajām sacensībām izvērtē sportista atbilstību 

izlases kritērijiem, kā arī izvērtē sportista diskvalifikācijas iemeslus pašreizējās sacensību sezonas 

garumā un LKSSF Ētikas kodeksa pārkāpumus viena gada periodā. 

 

2. Organizatoriskie un finanšu jautājumi 

2.1. LKSSF finansiālu atbalstu piešķir esošā finansējuma ietvaros, samaksājot šādus sportista 

izdevumus prioritārā secībā: 

a) apdrošināšanu vai to daļu; 

b) dalības maksu vai to daļu (t.s. starptautiskos DID numurus vai to daļu, ja vajadzīgs); 

c) ceļa izdevumus vai to daļu; 

d) citus komandējuma izdevumus vai to daļu. 

LKSSF sezonas sākumā nosaka izlases finanšu līdzekļu sadalījumu sporta disciplīnu starpā (sniega 

un bezsniega sacensībām). 

2.2. Atbilstoši nolikuma 1.2.-1.3.punkta kritērijiem – sportisti pēc iegūtā punktu skaita tiek sadalīti 2 

grupās (A grupa: 6 punkti un vairāk, kā arī  B grupa: 5 vai mazāk punkti). LKSSF valde esošā 

finansējuma ietvaros vispirms samaksā 2.1.punkta a un b apakšpunktos minētos sportistu izdevumus, 

un tad lemj par turpmāko finansējuma pārdali. 

2.3. Ja LKSSF esošie finansējuma ietvari ir pietiekami, LKSSF valde lemj par finansējuma un tā 

apmēra piešķiršanu citiem sportistiem.  A  grupai atvēlami 70% no finansējuma, B grupai 30%. 

Veicot sadalījumu jāņem vērā A un B grupas dalībnieku skaits. 

2.4. Ja sportistam ir piešķirts 2.1 punktā c un d minētais finansējums, 14 dienu laikā pēc sacensībām 

ir LKSSF jāiesniedz maksājumus (iztērētā finansējuma) apliecinošus dokumentus. 

2.5. Par prēmiju piešķiršanu izlases dalībniekiem par teicamu startu LKSSF valde lemj pēc rezultātu 

oficiālās publicēšanas un finansējuma saņemšanas no valsts institūcijām vai privātajiem sponsoriem. 

2.6. LKSSF valde nosaka komandas (izlases) vadītāju, kas ir koordinātors starp sportistu un LKSSF, 

t.sk.  uzņemas organizatorisko pusi dalībai sacensībās. 



2.7. Antidopinga nosacījumu ievērošana ir katra izlases kandidāta pienākums (gadījumā ja jālieto 

medikamenti, kuru sastāvā ir neatļautie preparāti – pašam sportistam šis jautājums ir jāsaskaņo ar 

antidopinga komisiju, Federācija palīdz ar konsultācijām šai jautājumā). 

 

Apstiprināti: LKSSF valdes sēdē 25.04.2016. 

 

Izlases vadītājs 2016.gadā 

Ginta  Kleinberga 

Valdes priekšsēdētājs 

Ģirts Eldmanis 


