Starptautiskā Kamaniņu Sporta Federācija
Kamaniņu Sports
A. Sacensības (4)
Vīriešu (1)
Vienvietīgās kamanas

Sieviešu (1)
Vienvietīgās kamanas

Jauktās sacensības (2)
Divvietīgās ekipāžas
Komandas stafete

B. Sportistu kvota
1. Kopējā kvota kamaniņbraukšanai
Vīriešu vienvietīgās kamanas
Sieviešu vienvietīgās kamanas
Divvietīgās ekipāžas
Kopā

Kvalifikācijas vietas
19
19
14 (28 sportisti)
66 sportisti

Rīkotājvalsts vietas
1
1
1 (2 sportisti)
4 sportisti

Kopā
20
20
15 (30 sportisti)
70 sportisti

2. Maksimālais sportistu skaits pēc NOK
Vīriešu vienvietīgās kamanas
Sieviešu vienvietīgās kamanas
Divvietīgās ekipāžas
Kopā

Kvota pēc NOC
2
2
1 (2 sportisti)
6 sportisti

3. Sadales veids kvotu vietām
Kvotu vietas tiek piešķirtas NOK. Visiem izraudzītajiem NOK sportistiem ir jasasniedz FIL izvirzītie
minimālie standarti, kā aprakstīt C sadaļā: Sportistu tiesības/atbilstība
C. Sportistu tiesības/ atbilstība
Visiem sportistiem jāatbilst Olimpiskās hartas šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem, tostarp un ne tikai
41. Noteikumam (Sacensību dalībnieku valstspiederība). Tikai tie sportisti, kuri ievēro Olimpiskās hartas
noteikumus, var piedalīties Jaunatnes Ziemas Olimpiskās spēles.
Vecuma prasības
Lai būtu tiesības piedalīties 2016 Lillehammeres Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs, visiem sportistiem jābūt
dzimušiem laika posmā no 1998. gada 1 janvāra lidz 2001. gada 31. decembrim.
Papildus IF prasības
Lai piedalītos 2016. gada Lillehammeres Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs, visiem sportistiem ir jāsasniedz
minimālais FIL standarts, kā minēts zemāk:
Sportistiem kopsummā ir jāpiedalās vismaz trīs (3) Pasaules kausa posmu sacensībās
jauniešiem vai Pasaules kausa posmu sacensībās junioriem vai Pasaules kausu izcīņas
sacensībās pieaugušajiem pirms olimpiskajā ciklā (2014/2015) un olimpiskās sezonas
ciklā (līdz 2015. gada 31. decembrim). Šajā laika posmā sportistiem ir jāsasniedz kopā
vismaz 10 Pasaules kausa punkti. Sportistam jāpiedalās vismaz vienās sacensībās
2015/16. gada olimpiskā cikla laikā līdz 2015. gada 31. decembrim.

D. Kvalifikācijas norise
Kvalifikācijas vietas
Kvalifikācijas sacensības ir uzskaitītas hierarhiskā kvalifikācijas secībā.
Vīrieši/ Sievietes
D.1 vieninieku kvalifikācija
Kvotu vietu
Kvalifikācijas sacensības
skaits
Jaunatnes Pasaules Kauss
D.1.1
Katra NOK, neatkarīgi no kontinenta, saņems vismaz vienu (1)

D.1.2.
D. 1.1:
19 vīrieši
19 sievietes

kvotas vietu katrā disciplīnā, kur sportisti ir sasnieguši minimālo FIL
standartu savā sacensībā, ja pretendēs ne vairāk kā 19 NOK
vieniniekos.
Ja sportisti no vairāk kā 19 NOK sasniegts minimālo standartu, tad
tiks izstrādāts sportistu Jauniešu "A" Pasaules kausu kopvērtējums
Olimpiskajā sezonā no 2015. gada 1. oktobra līdz 2015. gada
16.decembrim. Kvotu vietas no 1. līdz 19. tiks piešķirtas
pamatojoties uz Jaunatnes Pasaules kausa reitinga, Ja mazāk par
19 vīriešiem un 19 sievietēm kvalificēsies, sadaļa F. "Neizmantoto
kvotu vietu pārdale" attieksies atbilstoši uz sadaļu G. "Kvalifikācijas
grafiks".

D.1.3.

Ja ir mazāk nekā 19 NOK vieniniekos, tad iepriekš aprakstītais
reitings kalpos kā pamats, lai piešķirtu atlikušās kvotu vietas NOK,
kuras jau ir kvalificējušās uz vienu (1) kvotas vietu. Sportists var
kvalificēties tikai vienai kvotas vietai priekš viņa/ viņas NOK. Tāpēc
nākamais labākais Jauniešu "A" Pasaules kausa kopvērtējuma
sportists kvalificēsies uz otru kvotas vietu viņa/ viņas NOK.

D. 1.4

Pēc katrām kvalifikācijas sacensībām, FIL publicēs rezultātus savā
mājas lapā http://www.fil-luge.org/index.php?id=463

Kopā 38
sportisti

D.2 divnieku kvalifikācija
Kvotu vietu
Kvalifikācijas sacensības
skaits
Jaunatnes Pasaules Kauss
Katra NOK, neatkarīgi no kontinenta, saņems vismaz vienu (1)
D.2.1:
D.2.1
divvietīgās ekipāžas kvotas vietu, kur sportisti ir sasnieguši minimālo
14 komandas*
FIL standartu savā disciplīnā ja pretendēs ne vairāk kā 14 NOK
divniekos.
D.2.2.
Ja sportisti no vairāk kā 14 NOK sasniegs minimālo standartu, tad
tiks izstrādāts sportistu Jauniešu "A" Pasaules kausa kopvērtējums
Olimpiskajā sezonā no 2015. gada 1. oktobra līdz 2015. gada
16.decembrim. Kvotu vietas no 1. līdz 14. tiks piešķirtas
pamatojoties uz Jauniešu Pasaules kausa kopvērtējuma reitingu. Ja
mazāk par 14 komandām kvalificēsies, sadaļa F. "Neizmantoto
kvotu vietu pārdale" attieksies atbilstoši uz sadaļu G. "Kvalifikācijas
grafiks".
* (abiem dzimumiem)

D.3 komandas stafetes kvalifikācija
Kvalifikācijas sacensības
Dalību komandaa stafetē var veidot komanda no vienas (1) NOK vai komandu pārstāv ne
vairāk kā divas (2) NOK.
Katrai NOK, kam ir pārstāvniecība visos startos; vīriešu vieniniekos, sieviešu vieniniekos
un divniekos, ir tiesīga pieteikt vienu (1) komandu uz komandas stafeti. NOK kurai ir
viena (1) pilna komanda nedrīkst būt pārstāvēta ar kādu citu no saviem sportistiem ar
jauktu NOK komandu.
NOK ar pārstāvniecību divos (2) disciplīnās var pieteikt komandu, vienojoties ar citu NOK
kurai ir pārstāvniecības tikai vienā (1) disciplīnā.
Piemēram: NOK A kvalificējas vīriešu vieniniekos un divniekos. Tai ir tiesības sacensties ar
NOK komandu B, kura kvalificējās tikai sieviešu vieniniekos.

D.3.1
D.3.2

D.3.3

Rīkotājvalsts vietas
Norvēģija kā rīkotājvalsts ir garantēta ar četriem (4) sportistiem, pa vienam katrā vieninieku startā un
divas (2) divniekos. Tomēr, lai NOK izvēletos sportistu, viņiem ir jasasniedz minimālais FIL standarts.
E. Apstiprinājuma process kvotu vietām
FIL informēs NOK par piešķirtajām kvotu vietām pēc pēdējā kvalifikācijas posma, kurš norisināsies 2015.
gada 16.decembrī. NOK būs jāapstiprina, ja viņi vēlas izmantot šīs kvotu vietas, kā aprakstīts sadaļā G.
Kvalifikācijas grafiks.
F. Neizmantoto kvotu vietu sadale
Neizmantoto kvotu vietu sadale
Neizmantotās kvalifikācijas vietas tiks pārdalītas šādā secībā, kā aprakstīts "Kvalifikācijas norise"
iepriekš:
•
Pirmā prioritāte (vieninieki un divnieki): Pārdale uz nākamo ranga labāko NOK kura vēl
nav kvalificējusies, kuras sportists ir sasniedzis minimālo FIL standartu atbilstoši
Jauniešu "A" Pasaules kausa kopvērtējumam B. Iedaļā.
•
Otrā prioritāte (vieninieki): Pārdale uz nākamo ranga labāko NOK, kura jau ir
kvalificējusies saskaņā ar Jauniešu "A" Pasaules kausa kopvērtējumu, ar ne vairāk kā
diviem (2) sportistiem vienā NOK vienā sacensībā.
Ja seko augstākminētajām prioritātēm, un joprojām ir neizmantotas vietas konkrētās sacensībās, FIL var
palielināt sportistu skaitu, kas piedalās citās sacensībās SOK kvota Kamaniņu 70 sportistiem ietvaros,
saskaņā ar šādiem kritērijiem:
A.
Pirmkārt, katra no divām citām sacensībām tiks palielināta ar vienādu skaitu kvalificētiem
sportistiem
Pemēram:
Ja 16 sievietes no 20 iespējamām, kvalificējās vieniniekos = 4 sportistu kvotu vietas ir
brīvas = 2 papildvietas tiks piešķirtas vīriešu vieniniekos un 1 sportistu kvota priekš
divniekiem.
Ja 14 divnieki no 15 iespējamiem kvalificētos = 2 sportistu kvotu vietas ir brīvas= 1
papildu vieta tiks piešķirta vīriešu vieniniekos un 1 sieviešu vieniniekos.
B.

Otrkārt, ja nav iespējams pārdalīt vienādi pēc kvalificējušos sportistu skaita, tad atlikušās
vietas tiks piešķirtas sacensībām kurās sacentās visvairāk kamanas Jauniešu "A" Pasaules
kausa JOS sezonā līdz 2015. gada 16. decembrim, aprēķināts kopā.

Piemēram:
Ja 18 sievietes no 20 iespējamām kvalificējas = 2 sportistu kvotu vietas ir brīvas = tās tiks
vai nu piešķirtas vīriešu vieniniekiem vai kā viena papildus divniekos, atkarībā no tā, kurā
startā sacentās visvairāk kamanas kvalifikācijas periodā.
Neizmantoto rīkotājvalsts vietu sadale
Ja rīkotājvalsts jau ir kvalificējusies caur iepriekš minēto kvalifikācijas sistēmu vienā (1) vai vairākos
startos, neizmantotās rīkotājvalsts vietas tiks pārdalītas uz nākamo reitinga labāko NOK konkrēto
sacensību, kā aprakstīts iedaļā D. Kvalifikācijas norise.
Ja visas NOK jau nopelnījušas vismaz vienu (1) kvota vietu katrā startā, tad neizmantotās rīkotājvalsts
vietu pārdale tiks darīta kā aprakstīts iedaļā F. Neizlietoto kvalifikācijas vietu sadale.
G. Kvalifikācijas grafiks
Periods
Datums
2014. gada 1. oktobris līdz
2015. gada 16 decembris

Norise
FIL JOS kvalifikācijas periods sportistiem, lai sasniegtu
minimālo FIL atbilstības standartu.
5- 6 Jaunatnes A Pasaules kausa sacīkšu kopvērtējumss (*)

2014. gada Novembris līdz
2015. gada Februāris
Kvalifikācija

*Tiks nolemts lidz 2014. gada 31
maijam

1 sacīkste: Jauniešu "A" Pasaules kauss (vieta)
2 sacīkste: Jauniešu "A" Pasaules kauss (vieta)
3 sacīkste: Jauniešu "A" Pasaules kauss (vieta)
4 sacīkste: Jauniešu "A" Pasaules kauss (vieta)
5 sacīkste: Jauniešu "A" Pasaules kauss (vieta)
6 sacīkste: Jauniešu "A" Pasaules kauss (vieta)
3-4 Jauniešu "A" Pasaules Kausa sacīkšu kopvērtējums viens no
tiem Lillehammer/NOR (*)

2015. gada novembris līdz 1 sacīkste: Jauniešu "A" Pasaules kauss (vieta)
2015. gada 16. decembrim *Tiks 2 sacīkste: Jauniešu "A" Pasaules kauss (vieta)
nolemts līdz 2015. gada 21. maijam
3 sacīkste: Jauniešu "A" Pasaules kauss (vieta)
4 sacīkste: Jauniešu "A" Pasaules kauss (vieta)
Apstiprina un
Informē

Sadale

2015. gada 17. decembris
Līdz 2015. gada 18. decembrim
Līdz 2015. gada 30. decembrim

FIL reitinga publicēšana, kas minētas D1.4 un D2.3 pantos
FIL informēs NOK/NF par tām piešķirtajām kvotu vietām
NOK apstiprina piešķirto kvotu vietu lietošanu FIL.
Līdz 2016. gada 4- 5. janvārim FIL sadala neizlietotāskvotu vietas un informē NOK
Līdz 2016. gada 6- 8. janvārim NOK apstiprina sadalīto kvotu vietu lietošanu FIL
2016.gada 16. janvāris
Pēdējās neizlietoto kvotu vietu sadales (ja nepieciešams)
Pēdējais periods NOK, lai apstiprinātu pēdējo sadalīto kvotu
2016.gada 17. janvāris
vietu lietošanu.

Sportu
pieteikšanās
termiņs

2015. gada 18. janvāris

JOS

2016. gada 12- 21. februāris

Pieteikšanās termiņš FIL

Lillehammeres 2016. gada Ziemas Jaunatnes Olimpiskās
spēles

