
 

 

 

ATLASES KRITĒRIJI FRĪSTAILA SLĒPOŠANAS UN 

SNOVBORDA KOMANDAS BRAUCIENAM 
  

1. BRAUCIENA LAIKS, VIETA UN ORGANIZATORS  

1.1. Brauciena laiku un vietu LSF valde nosaka sezonas gaitā un to publicē www.infoski.lv 
jaunumu sadaļā pie frīstaila slēpošanas un snovborda. 

1.2. Brauciens tiks organizēts uz FIS Big Air vai Slope Style disciplīnu sacensībām Eiropā. 

1.3. Braucienā pirms sacensībām tiks iekļautas treniņu dienas.  

 

2. PRETENDENTI 

 Pretendenti uz vietu komandā ir sekojoši:  

− Vīrieši (2008. gadā dzimuši un vecāki) 
− Sievietes (2008. gadā dzimušas un vecākas) 

 
2.1. Pretendentu skaitu noteiks LSF valde ne vēlāk kā 14 dienas pirms brauciena, bet tas 

nebūs mazāks kā: 

Frīstaila slēpošanā 

− Viens labākais junioru grupas pārstāvis 
− Viens labākais elites grupas pārstāvis 

Snovbordā 

− Viens labākais junioru grupas pārstāvis 
− Viens labākais elites grupas pārstāvis 

 

3. ATLASES KRITĒRIJI 

3.1. Pretendentu atlasei komandas sastāvam tiks ņemts vērā, „Latvijas Slēpošanas 
federācijas” jauniešu un junioru grupas rangs un elites grupas rangs. 

3.2. Tiek ņemta vērā arī pretendentu personīgā attieksme pret slēpošanas vai snovborda 
treniņiem un motivācija gūt panākumus šajos sporta veidos. 

3.3. Var tikt organizēts pretendentu koptreniņš, lai noskaidrotu, kuri pretendenti ir labākā 
fiziskā un tehniskā sagatavotībā. 

3.4. LSF valde ir tiesīga nolemt, kurus pretendentus pievieno komandas sastāvam. 

 

4. KOMANDAS BRAUCIENA IZMAKSAS 

4.1. No kopējām brauciena izmaksām un kopējā komandas dalībnieku skaita būs atkarīgs, 
cik lielā apmērā komandas brauciens tiks finansēts no LSF frīstaila slēpošanas un 
snovborda budžeta līdzekļiem. 
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4.2. Tiek noteikts, ka no LSF frīstaila slēpošanas un snovborda budžeta tiek nosegti vismaz 
dalībnieku ceļa izdevumi. 

 

5. DROŠĪBA 

5.1. Katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību brauciena laikā, apzinās risku un 
uzņemas atbildību par savu drošību. 

5.2. Brauciena dalībniekiem uz brauciena laiku obligāti jāiegādājas ceļojumu 
apdrošināšana, kas sevī ietver braukšanu ar snovbordu vai frīstaila slēpošanu un 
dalību sacensībās. 

 

6. ATLASES KRITĒRIJU SPĒKS UN TĀ GROZĪŠANA  

6.1. Šie atlases kritēriji ir spēkā uz laiku līdz nākamajiem grozījumiem.  

6.2. Atlases kritērijus ir tiesīga grozīt LSF valde. 


