
Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija 

31.01.2018. 

Nolikums par sportistu reitinga un Latvijas izlases sastāva noteikšanas 

kārtību makšķerēšanas sporta disciplīnai “Spiningošana no laivām”. 

 

1. Sportistu reitinga veidošana:  

1.1. Latvijas makšķerēšanas disciplīnas “Spiningošana no laivām” sportistu reitinga 

(turpmāk tekstā reitings) veidošanas mērķis ir labāko sportistu noteikšana izlases 

sastāva veidošanai. 

1.2. reitingā tiek iekļauti tie sportisti, kuri ir piedalījušies un guvuši rezultātus vismaz 

1 posmā Latvijas Čempionātā (turpmāk tekstā LČ) pēdējo 3 gadu laikā.  

1.3. reitings tiek veidots katram sportistam atsevišķi, bet pēc tam tiek aprēķināts 

ekipāžas reitings, skaitot kopā vienā ekipāžā startējušo sportistu (pēdējā reitinga 

veidošanas gadā) labāko 6 posmu punktu summu par pēdējiem 3 reitingā 

iekļautajiem gadiem; 

1.4. Par katru sacensību posmu sportists iegūst punktus atbilstoši divās sacensību 

dienās iegūto vietu summai. Par katru izlaistu posmu sportists saņem tās sezonas 

startējošo sportistu skaita summu pluss 1 punkts par katru sacensību dienu; 

1.5. par iegūtu 1. līdz 5. vietu komandu vērtējumā LČ posmā, sportistam tiek 

samazināta reitinga punktu summa pēc šādas formulas: par 1.vietu komandu 

vērtējumā samazina punktu skaitu par 5 punktiem; par 2. vietu par 4 punktiem; par 

3. vietu par 3 punktiem; par 4. vietu par 2 punktiem un par 5. vietu par 1 punktu. 

Par iegūtu 6. un zemāku vietu komandu vērtējumā, punktu summa netiek mainīta; 

1.6. par iegūtu 1. līdz 5. vietu ekipāžu vērtējumā Pasaules Čempionātā (turpmāk tekstā 

PČ) par iepriekšējo gadu, tiek samazināta reitinga punktu summa pēc šādas 

formulas: par 1. vietu ekipāžu vērtējumā tiek samazināts punktu skaits par 50 

punktiem; par 2. vietu par 40 punktiem; par 3. vietu par 30 punktiem; par 4. vietu 

par 20 punktiem un par 5. vietu par 10 punktiem. Par iegūtu 6. un zemāku vietu 

ekipāžu vērtējumā, punktu summa netiek mainīta; 

1.7. reitingu veido un uztur par sporta disciplīnu atbildīgais Latvijas Makšķerēšanas 

sporta federācijas valdes loceklis, un tas tiek izvietots LMSF mājaslapā un sociālo 

tīklu kontos. Reitings tiek atjaunots vienu reizi gadā, viena mēneša laikā pēc 

kārtējā PČ beigām.  



 

 

2. Latvijas izlases (turpmāk tekstā Izlase) sastāva noteikšana:  

2.1. par pamatu tiek ņemts katra sportista individuālais reitings, kurš tiek veidots 

atbilstoši 1. punktā minētajam;  

2.2. Izlases kandidātu sarakstā tiek iekļautas 10 ekipāžas ar augstāko reitingu, ņemot 

vērā iegūto punktu skaitu. Ekipāžu rezultāts tiek veidots summējot abu ekipāžā 

startējošo sportistu individuālo reitingu (skatīt punktu 1.3.); 

2.3. no 10 spēcīgāko ekipāžu vidus tiek izvēlētas 3 ekipāžas, kuras izpilda šādus 

nosacījumus: 

2.3.1. ir bijušas starp 10 labākajām ekipāžām reitingā tajā gadā, kad izveidots 

aktuālais sportistu un ekipāžu reitings; 

2.3.2. ir startējusi iepriekšējā gada LČ vismaz divos posmos; 

2.3.3. ir startējusi vismaz divos LČ posmos tajā gadā, kad Izlases sastāvā 

piedalās PČ; 

2.3.4. apliecina gatavību PČ norises gadā, papildus oficiālajiem treniņiem, 

piedalīties vēl vismaz 5 papildus dienu treniņos, ūdenstilpnē, kurā notiks 

PČ. Ja ekipāža nepiedalās papildus treniņos, tad tā netiek iekļauta Izlases 

sastāvā šī un arī nākamā gada PČ. Ekipāžas vietu ieņem nākamā pēc 

reitinga esošā ekipāža; 

2.3.5. apliecina gatavību segt savas ekipāžas izdevumus startam PČ tādā 

apjomā, kuru LMSF nevar nodrošināt no saviem un piesaistītiem 

līdzekļiem; 

2.3.6. LMSF norādītajā laikā, veic garantijas iemaksas pārskaitījumu, par 

Izlases sastāvā iekļauto ekipāžu 300.00 (trīs simti) eiro uz LMSF kontu. 

Garantijas iemaksas tiek izlietotas izlases izdevumu segšanai. Atteikšanās 

no starta PČ gadījumā garantijas iemaksa netiek atgriezta. 

2.4.  ja kāda no 3 Izlases sastāvā iekļautajām ekipāžām neizpilda kādu no 2.3. punkta 

apakšpunktos minētajiem nosacījumiem, tad startam Izlases sastāvā netiek 

iekļauta un ekipāžas vietu ieņem nākamā pēc reitinga esošā ekipāža;  

2.5. Izlases sastāvā netiek iekļautas tās ekipāžas, kuras iepriekšējā PČ ir startējušas PČ 

un ieguvušas zemāku vietu par pusi no PČ startējušām ekipāžām. 

2.6. balstoties uz šo nolikumu un vērtējot PČ norises vietas specifiku un sportistu 

iemaņas un prasmes, kuras visvairāk piemērotas PČ norises vietas specifikai, trīs 



labākās ekipāžas no reitinga pirmajām 10 izvēlas LMSF valdes loceklis, kurš ir 

atbildīgs par disciplīnu “Spiningošana no laivām”, un piedāvā LMSF valdei 

apstiprināšanai;  

2.7. balstoties uz atbildīgā par disciplīnu LMSF valdes locekļa ierosinājumu, ar valdes 

lēmumu, Izlases sastāvā var iekļaut 1 ekipāžu, ja tā neatbilst kādam no 2. punkta 

kritērijiem, bet ir demonstrējusi ļoti atzīstamus sportiskos rezultātus gan Latvijas, 

gan starptautiskā mēroga sacensībās pēdējo 5 gadu laikā.  

2.8. Izlases sastāvu (3 ekipāžas 6 sportistu sastāvā, treneri un izlases vadītāju) dalībai 

nākamā gada PČ LMSF valde apstiprina viena mēneša laikā pēc kārtējā PČ 

beigām. 

 

 

Apstiprināts LMSF valdē 2018. gada _____________________________ 


