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FRĪSTAILA SLĒPOŠANAS RANGA NOLIKUMS ELITES 
GRUPĀ  

1.1. LSF ir vienīgā organizācija Latvijā, kura ir Starptautiskās slēpošanas federācijas 
(Federation Internationale de Ski) biedrs. Šo Nolikumu LSF ir izstrādājusi saskaņā ar FIS 
noteikumiem ar mērķi noteikt labākos sportistus frīstaila slēpošanas frīstaila disciplīnās. 
Ranga sastādīšana sniedz iespēju saņemt LSF atbalstu dalībai starptautiskajās 
sacensībās.  

1.2. LSF rangā tiek vērtēti dalībnieki - sportisti šādās kategorijās:  

Grupa Vecums 

Vīrieši 2004. gadā dzimuši un vecāki 

Sievietes 2004. gadā dzimušas un vecākas 

1.3. Frīstaila slēpošanas  ranga tabula aptver sekojošas LSF frīstaila disciplīnu oficiālajā 
sacensību kalendārā apstiprinātās sacensības ar sekojošiem koeficientiem un punktiem  
katrai disciplīnai, kā arī katram sportistam: 

Sacensības Laiks un Vieta Disciplīna Koeficients 

Latvijas Čempionāts 10.03.2018, Milzkalns BA K=1 

Pēc aktīvās FIS listes* iegūtos starptautiskā 
reitinga punktus pārveido uz ranga punktiem. 

BA K=1 

Pēc aktīvās FIS listes* iegūtos starptautiskā 
reitinga punktus pārveido uz ranga punktiem. 

SS K=1 

Pēc aktīvās FIS listes* iegūtos starptautiskā 
reitinga punktus pārveido uz ranga punktiem. 

HP K=1 

* FIS liste pieejama https://data.fis-ski.com/alpine-skiing/fis-pointslists.html  

1.4. Punktu tabula: 

Vieta Pts Vieta Pts Vieta Pts Vieta Pts Vieta Pts 

1.vieta 100 7.vieta 36 13.vieta 20 19.vieta 12 25.vieta 6 

2.vieta 80 8.vieta 32 14.vieta 18 20.vieta 11 26.vieta 5 

3.vieta 60 9.vieta 29 15.vieta 16 21.vieta 10 27.vieta 4 

4.vieta 50 10.vieta 26 16.vieta 15 22.vieta 9 28.vieta 3 

5.vieta 45 11.vieta 24 17.vieta 14 23.vieta 8 29.vieta 2 

6.vieta 40 12.vieta 22 18.vieta 13 24.vieta 7 30.vieta 1 

1.5. Ranga tabula tiek veidota, vērtējot gada garumā iegūto punktu summu, kurus sportists 
ieguvis iepriekš minētajās sacensībās, kā arī FIS punktu vērtējumu pēc aktuālās listes 
big air disciplīnā.  

1.6. Rangā tiek ietverti tikai Latvijas republikas pilsoņi – dalībniekam jābūt startējušam 
vismaz vienās LSF rīkotajās sacensībās, lai tiktu vērtēts LSF rangā. Vienādu punktu 
skaita gadījumā augstāk tiek vērtēts tas sportists, kurš izcīnījis vairāk augstākas vietas, 
ja arī tādā gadījumā punkti ir vienādi augstāk tiek vērtēts tas kurš startējis vairāk 
sacensībās. 

1.7. Visas ranga tabulas pēc katrām  sacensībām 3 dienu laikā tiek papildinātas ar jaunajiem 
punktiem. LSF 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 
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nodošanas elektronisko formātu. Aktuālais rangs tiek publicēts oficiālajā LSF mājas lapā 
www.infoski.lv.  

1.8. Ranga tabula ir pieejama oficiālajā LSF mājas lapā www.infoski.lv 3 dienu laikā pēc 
pēdējām sacensībām. Izņēmums ir traumas vai ilgstošas slimības gadījums, kuru 
apstiprina ārsta izziņa, kad vērtē iepriekšējās sezonas ranga tabulas vietu, dodot 
sportistam iespēju startēt sacensībās ar atbilstošu dalības kārtas numuru. 

1.9. Par ranga sastādīšanu atbildīgo personu ieceļ un atceļ LSF Valde. 

1.10. Protestus, sūdzības un ierosinājumus par rangu rakstiskā veidā iesniedz LSF Valdei un 
kopiju par ranga sastādīšanu atbildīgajai personai. Sūdzības iesniedz ne vēlāk kā divas 
nedēļas pēc ranga publikācijas. Jautājumu par sūdzības apmierināšanu balsojot, lemj 
LSF Valde. Uz sēdi, kurā notiek šī jautājuma lemšana, paskaidrojumu sniegšanai tiek 
pieaicināta par ranga sastādīšanu atbildīgā persona, atsevišķos gadījumos arī sūdzību 
iesniegusī personā, konkrēto sacensību organizators un Galvenais Tiesnesis. LSF 
Valdes lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. 

1.11. Šis Nolikums ir spēkā līdz nākamajiem grozījumiem. Šo Nolikumu ir tiesīga grozīt LSF 
Valde. 

 

 


