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Latvijas Biatlona federācijas (LBF) atlases kritēriji Olimpiskajām 

disciplīnām sportistu iekļaušanai LOV sastāvos 2022.gadā. 
 

1. Sportistu var iekļaut LOV Zelta, Sudraba, Bronzas sastāvā, ja viņš/viņa atbilst 

LBF valdes izstrādātajiem kritērijiem, kas atspoguļoti tabulā:  

 

Sacensību nosaukums 

(Sacensību rangs) 
“Zelta” 

Sastāvs 

vieta 

“Sudraba” 

Sastāvs 

vieta  

“Bronzas” 

Sastāvs 

vieta  
 

Olimpiskās spēles individuāli 1 - 20 21 - 40 - 

Olimpiskās spēles stafete 1 - 12 13 - 18 19 - 22 

Olimpiskās spēles jauktā stafete (2+2) 1 - 12 13 - 18 19 - 22 

IBU Pasaules čempionāts individuāli 1 - 20 21 - 40 - 

IBU Pasaules čempionāts stafete 1 - 12 13 - 18 19 - 22 

IBU Pasaules čempionāts jauktā stafete (2+2) 1 - 12 13 - 18 19 - 22 

IBU Eiropas čempionāts individuāli 1 - 3 4 – 8 - 

IBU Pasaules kausa posms* 1 - 15 16 – 30       31 – 40 

IBU Pasaules kauss posms stafete * 1 - 12 13 - 18 19 – 22 

IBU Pasaules kauss posms jauktā stafete (2+2)* 1 – 12 13 – 18 19 - 22 

IBU kausu kvalifikācijas punkti (p) pēc 

2021/2022 gada sezonas 

1p – 45p 46p – 85p 86p – 130p 

IBU kausa posms* 1 - 15 16 - 30 31 - 40 

IBU Pasaules čempionāts junioriem 1 2 - 15 16 - 30 

IBU Eiropas čempionāts junioriem 1 2 - 15 16 - 30 

IBU Pasaules čempionāts jauniešiem - 1- 10 11 - 30 

PJOS - 1- 10 11 - 15 

EJOF - 1- 10 11 - 15 

 
 

2. Tabulā uzrādītās sacensības (Sacensību rangs) atspoguļo hierarhiju sacensību 

svarīgumā vērtējot katru pretendentu, kurš ir izpildījis kādu no esošiem kritērijiem. 

Sportista vieta Olimpiskajās spēles ir augstāk novērtējamākā šajos kritērijos. Katras 

nākamās sacensības tabulā svarīguma ziņā ir norādītas dilstošā secībā. 

3. Ja vairāki sportisti kādās no sacensībām ir uzrādījuši vienādu vietu, augstāku 

vērtējumu saņem sportists, kurš kritēriju ietvaros uzrāda nākamo augstāku vietu tā paša 

līmeņa ranga sacensībās, vai augstāku vietu nākošā līmeņa ranga sacensībās. 

4. LBF valdei ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus šajos atlases kritērijos, 

ja to nosaka īpaši apstākļi. Gadījumos, ja sportists nav piedalījies 2021/2022 ziemas 

sezonas sacensībās ( traumas, slimības vai citu pamatotu iemeslu dēļ) LBF valde var 

sportistu ieteikt LOV sastāvam pamatojoties uz iepriekšējo sezonu uzrādītajiem 

rezultātiem, kā arī izvērtējot sportista nākotnes potenciālu. 



 

5. *Attiecīgais kritērijs vai vieta jāizcīna vismaz 2 (divas) reizes. 

 


