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LSS SNOVBORDA RANGA NOLIKUMS 

 SBX un PGS/PSL DISCIPLĪNĀS 
 

 

1. LSS ir vienīgā organizācija Latvijā, kura ir Starptautiskās slēpošanas federācijas (Federation 

Internationale de Ski) biedrs. Šo Nolikumu LSS ir izstrādājusi saskaņā ar FIS noteikumiem ar mērķi noteikt 

labākos sportistus Snovborda SBX (snovbordkrosa), PGS (paralēlā gigantslaloma), PSL (paralēlā slaloma), 

disciplīnās. Ranga sastādīšana sniedz iespēju saņemt LSS atbalstu dalībai starptautiskajās sacensībās.  

2. LSS rangā tiek vērtēti dalībnieki - sportisti šādās kategorijās:  

2.1. Dalījumu disciplīnās: 

1) SBX - snovbordkross 

2) PGS/ PSL - slaloms 

 

2.2. Dalījumu vecuma grupās: 

 E jeb elite (pieaugušie) - vīrieši (EV) un sievietes (ES) - 1998.g.dz. un vecāki.  

 Ju jeb juniori - 1998.-1994.g.dzimuši. 

 Ja jeb jaunieši - 1999.g.dz.un jaunāki. 

 

3. Ranga ieskaitē tiek ņemti vērā LSS un FIS reģistrētajās sacensībās iegūtie punkti.  

4. Iegūtie punkti tiek summēti attiecīgās sezonas laikā no 01.09. līdz 01.05. Iegūtie punkti pēc 1.05. iet 

ieskaitē uz nākamo sezonu. 

5. Maksimālā punktu summa Latvijā LSS rīkotajām sacensībām pirmajai vietai ir atkarīga no dalībnieku 

skaita, kas piedalās attiecīgajās sacensībās. Skatīt Pielikuma piemēru un Nr.1 tabulu. 

6. Par dalību FIS sacensībās ārpus Latvijas, kurās dalībnieku skaits pārsniedz 20, papildus tiek rēķināti 25 

punkti, plus sacensībās nopelnītie FIS punkti. Ja dalībnieku skaits ir mazāks nekā 20, tad papildus tiek 

rēķināti 10 punkti, plus sacensībās nopelnītie FIS punkti. 

7. Par dalību FIS Eiropas kausa izcīņas sacensībās papildus tiek rēķināti 50 punkti plus sacensībās 

nopelnītie punkti. 

8. Par dalību Pasaules kausā vai Pasaules čempionātā papildus tiek rēķināti 100 punkti plus sacensībās 

nopelnītie punkti. 

9. Ranga tabula tiek veidota, vērtējot gada garumā iegūto punktu kopsummu, kurus sportists ieguvis LSS 

rīkotajās vai LSS atzītajās sacensībās un FIS sacensībās.  

10. Rangā tiek ietverti tikai LSS snovbordistu saņemtie punkti – dalībniekam jābūt startējušam vismaz 

vienās LSS rīkotajās sacensībās, lai tiktu vērtēts LSS rangā. Izņēmums ir pieļaujams, ja attiecīgajā datumā, 

kad notiek LSS organizētās sacensības, sportists ir startējis starptautiskajās FIS sacensībās un LSS rīkotās 
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sacensības ir bijušas vienīgās sezonā vai arī sportists bijis slims, ko apliecina ārsta zīme. Šādā gadījumā 

sportista sniegumu aprēķina pēc punktu summas ko tas ieguvis startējot FIS sacensībās. 

11. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāk tiek vērtēts tas sportists, kurš startējis pēc kopskaita vairākās 

sacensībās. 

12. Ja dalībnieks ir izvēlējies startēt vecākā grupā, kopvērtējuma tabulā viņa punkti attiecīgi tiek skaitīti pie 

grupas, kurā viņš startējis.  

13. Visas ranga tabulas pēc katrām sacensībām 14 dienu laikā tiek papildinātas ar jaunajiem punktiem. LSS 

Valdes nozīmētais, konkrēto sacensību organizators un Galvenais tiesnesis ir atbildīgi par rezultātu 

nodošanu ranga sastādītāja rīcībā. Ranga sastādītājam ir pienākums saskaņot ar organizatoru un Galveno 

tiesnesi rezultātu nodošanas elektronisko formātu. Aktuālais rangs tiek publicēts oficiālajā LSS mājas lapā 

www.infoski.lv. 

14. Sezonas noslēgumā tiek apbalvoti snovborda disciplīnu SBX un PGS/PSL katras vecuma grupas (E, Ju, 

Ja) trīs labākie sportisti.  

 

15. Ranga sastādīšanas atbildīgās personas ir SBX - Toms Vasins, PGS/PSL - Gerds Sīmanis un tās 

apstiprina LSS Valde. 

16. Protestus, sūdzības un ierosinājumus par rangu rakstiskā veidā iesniedz LSS Valdei un kopiju par ranga 

sastādīšanu atbildīgajai personai. Sūdzības iesniedz ne vēlāk kā divas nedēļas pēc ranga publikācijas. 

Jautājumu par sūdzības apmierināšanu balsojot, lemj LSS Valde. Uz sēdi, kurā notiek šī jautājuma lemšana, 

paskaidrojumu sniegšanai tiek pieaicināta par ranga sastādīšanu atbildīgā persona, atsevišķos gadījumos arī 

sūdzību iesniegusī persona, konkrēto sacensību organizators un Galvenais tiesnesis. LSS Valdes lēmums ir 

galīgs un nav pārsūdzams. 

17. Šis Nolikums ir spēkā līdz nākamajiem grozījumiem. Šo Nolikumu ir tiesīga grozīt LSS Valde. 

 

Pielikums Nr.1 

Piemērs, ja sacensībās attiecīgajā vecuma grupā piedalās 12 dalībnieki, tad pirmajā vietā esošais sportists 

saņem 120 punktus. Ja sacensībās piedalās 9 dalībnieki, tad attiecīgi pirmajā vietā esošais sportists saņem 

90 punktus.  

Punktu tabula: 

 

Dalībnieku 

skaits 

Vieta Punkti 

1 1 10 

2 2 20 

3 3 30 

4 4 40 

5 5 50 

6 6 60 

7 7 70 

8 8 80 

9 9 90 

10 10 100 

11 11 110 

12 12 120 

 


