Pielikums Nr.1 Valdes lēmumam
Latvijas skvoša izlases spēlētāju atlases kritēriju nolikums 2019.gadam
Apstiprināts Latvijas Skvoša federācijas valdes sēdē 2019.gada 17.februārī.
1. Vīriešu izlase:
1.1. 16.Latvijas čempionāta uzvarētājs uzreiz kvalificējas un tiek ieskaitīts Latvijas izlasē un nespēlē atlases turnīrā.
1.2. Uz vietu Latvijas skvoša izlases vīriešu komandā var pretendēt spēlētāji, kuri uz 01.02.2019 Latvijas Skvoša
federācijas (turpmāk – LSF) reitingā atrodas no 1. līdz 5.pozīcijai (ieskaitot) un izlases trenerim ir tiesības
izvēlēties papildu 3 spēlētājus pēc t.s. “wild card” principa. Ja spēlētājs, kurš LSF retingā atrodas no 1. līdz 5.
pozīcijai, atsakās piedalīties izlases atlasē (vai, piemēram spēlē junioru izlasē tajās pašās sacensībās, kur piedalās
arī vīriešu izlase, vai kvalificējas izlasei, kā Latvijas čempionāta uzvarētājs), iespēju pretendēt uz vietu izlasē
iegūst nākamais stiprākais pēc reitinga spēlētājs.
1.3. 2019.gada februārī/martā tiek rīkots Latvijas Skvoša izlases atlases turnīrs pēc olimpiskās sistēmas, izspēlējot
spēles līdz 3 geimu uzvarām.
1.4. Olimpiskā sistēma - spēlētāji tiek izsēti atkarībā no viņu reitinga, un salikti pa spēlētāju pāriem. Uzvarētāji spēlē
ar uzvarētājiem, līdz kamēr tiekas finālā. Zaudētāji spēlē ar savas kārtas zaudētājiem, turnīrā izspēlē visas vietas.
1.5. Gadījumā, ja turnīrā piedalīsies mazāk par 8 spēlētājiem, tad atkarībā no reitinga, spēcīgākie spēlētāji no
1.kārtas tiks nākamajā kārtā bez spēles (BYE).
1.6. Latvijas skvoša izlases vīriešu komandā tiek iekļauti 16.Latvijas čempionāta uzvarētājs un 5 labākie atlases
turnīra spēlētāji. Ja kāds no šiem spēlētājiem atsakās no dalības izlases spēlēs, tad tā vietu ieņem nākamais
labākais atlases sacensībās.
2. Sieviešu izlase:
2.1. 2019.gada Latvijas sieviešu izlasē skvošā ieskaitīt dalībnieces, kas ierindojušās pirmajās 4 vietās 16.Latvijas
čempionāta sieviešu “open” grupā. Gadījumā ja kāda no šīm skvošistēm nevar piedalīties attiecīgajās komandu
sacensības skvošā, tad vietu izlasē iegūst skvošiste, kura ieņēmusi nākamo vietu (sākot ar 5.) 16.Latvijas
čempionāta sieviešu “open” grupā.
3. Junioru izlase:
3.1. 2019.gada Latvijas junioru izlasē skvošā ieskaitīt dalībniekus/ces, kas ierindojušies/šās pirmajās 2 vietās LSF
reitingā uz 01.02.2019. junioriem un juniorēm. Gadījumā ja kāds/a no šiem/šīm skvošistēm nevar piedalīties
attiecīgajās komandu sacensības skvošā, tad vietu izlasē iegūst skvošists/skvošiste, kurš/a ieņēmis/usi nākamo
vietu (sākot ar 3.) LSF reitingā uz 01.02.2019.
4. Komandas kapteinis un treneris:
4.1. Latvijas izlases komandas kapteinis un galvenais treneris: Aleksandrs Pāvulāns.
4.2. Aleksandra Pavulāna prombūtnes laikā Latvijas izlases komandas galvenā trenera pienākumus pilda: Haralds
Saltons.
4.3. Aleksandra Pāvulāna prombūtnes laikā Latvijas izlases komandas kapteiņa pienākumus pilda Aleksandra
Pāvulāna nozīmēts Latvijas izlases spēlētājs.
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