Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija

Nolikums par sportistu reitinga un Latvijas izlases sastāva noteikšanas
kārtību makšķerēšanas sporta disciplīnai “Spiningošana no krasta ar
mākslīgo mānekli”

1. Latvijas makšķerēšanas disciplīnas “Spiningošana no krasta ar mākslīgo mānekli” sportistu
reitinga, turpmāk tekstā - reitings, veidošanas mērķis ir labāko sportistu noteikšana Latvijas
izlases, turpmāk tekstā – izlase, sastāva veidošanai.
2. Reitingā tiek iekļauti tie sportisti, kuri ir piedalījušies un guvuši rezultātus vismaz 1 posmā
Latvijas čempionātā, turpmāk tekstā - LČ, pēdējo 3 (trīs) gadu laikā.
3. Uz vietu reitingā un izlasē pretendē personas, kuras pārstāv kādu no Latvijas Makšķerēšanas
sporta federācijas, turpmāk tekstā – LMSF, biedriem.
4. Reitingu veido un uztur par sporta disciplīnu atbildīgais LMSF valdes loceklis, un reitings
tiek izvietots disciplīnas sociālo tīklu kontos. Reitings tiek atjaunots vismaz vienu reizi gadā,
viena mēneša laikā pēc pēdējā LČ posma beigām.
5. Izlase sastāv no: 4 (četriem) sportistiem, 1 (viena) rezerves sportista, 1 (viena) kapteiņa, 1
(viena) trenera un, pēc nepieciešamības, atbildīgā par disciplīnu LMSF valdes locekļa.
6. Izlases treneri un kapteini izvēlas par sporta disciplīnu atbildīgais LMSF valdes loceklis. Par
sporta disciplīnu atbildīgais LMSF valdes loceklis var uzdot izlases trenerim organizēt izlases
veidošanu un dalību Pasaules čempionātā, kā arī citās starptautiskās sacensībās.
7. Latvijas izlases sastāva noteikšana.
7.1. Sportistu un rezerves sportista atlase izlasei notiek pēc reitinga, kas veidots, ņemot vērā
pēdējo 3 (trīs) gadu Latvijas čempionāta un reitinga sacensību rezultātus, atņemot 2 (divus)
dalībnieku sliktāk aizvadīto vai izlaisto sacensību rezultātus. Augstāku reitinga vietu iegūst
dalībnieks ar mazāko sacensībās iegūto vietu summu. Reitings pēc katrām sacensībām tiek

atjaunots. Komanda vai sportists, kurš nav nepiedalījies kādās no sacensībām, iegūst rezultātu,
kas vienāds ar kopējo dalībnieku skaitu sacensībās plus 1 (viena) vieta.
7.2. Vienādas vietu summas gadījumā, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kurš pēdējo 3 (trīs)
gadu laikā vairāk reižu piedalījies starptautiskās sacensībās spiningošanā no krasta ar mākslīgo
mānekli.
7.3. Minimālais sacensību skaits, pēc kuru rezultātiem, ieskaitot sliktāko vai izlaisto sacensību
rezultātus, var tikt veidota izlase, ir 6 (sešas) sacensības. Ja pēdējo trīs gadu laikā Latvijā
notikušas mazāk par 6 (sešām) sacensībām, ņem vērā pēdējās sacensības, kas norisinājušās
pirms trīs un vairāk gadiem.
7.4. Pirmo 5 (piecu) reitinga vietu ieguvēji pēc pēdējām sacensībām gadā pirms tā gada, kurā
norisinās pasaules čempionāts, kļūst par izlases kandidātiem, pirmo 4 (četru) vietu ieguvēji startējošie sportisti, 5. (piektās) vietas ieguvējs – rezerves sportists.
7.5. Ja kāds no kandidātiem (sportists vai rezerves sportists) atsakās no dalības izlasē, viņa
vietu ieņem nākamais dalībnieks pēc reitinga, rezultātu secībā. Rezerves sportists kļūst par
startējošo sportistu, reitinga 6 (sestās) vietas ieguvējs kļūst par rezerves sportistu utt.
7.6. Ja dalībnieks ir atteicies no dalības izlasē kā rezerves sportists, tiek uzskatīts, ka viņš ir
atteicies no dalības izlasē kopumā, tas ir, dalībnieks vairs nevar pretendēt uz vietu izlasē kā
startējošais sportists.
7.7. Balstoties uz par sporta disciplīnu atbildīgā LMSF valdes locekļa lēmumu, no iekļaušanas
izlases sastāvā var tikt atstādināts sportists, kurš ir pārkāpis LMSF ētikas kodeksu un saņēmis
LMSF valdes locekļa aizrādījumu vai LMSF sodu.
8. Sportistiem pirms iekļaušanas Latvijas izlasē ir jāapliecina gatavība segt savus izdevumus
startam Pasaules čempionātā tādā apjomā, kuru LMSF nevar nodrošināt no saviem un
piesaistītajiem līdzekļiem.
9. Izlases sastāvu apstiprina LMSF valde.
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