
 

 

 

LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS ATLASES 

KRITĒRIJU NOLIKUMS FRĪSTAILA SLĒPOŠANAS UN 

SNOVBORDA KOMANDĀM 2022./2023. GADA SEZONĀ 
  

1. MĒRĶIS 

1.1. Latvijas Slēpošanas federācijas, turpmāk tekstā (LSF) izlase frīstaila slēpošanā un 
snovbordā tiek radīta ar mērķi sniegt atbalstu un dot iespēju Latvijā labākajiem frīstaila 
slēpotājiem un snovbordistiem pārstāvēt Latviju starptautiskās sacensībās tai skaitā 
Eiropas kausā, Pasaules kausā un Pasaules čempionātā, laika periodā līdz nākošajai 
sezonai vai pēc valdes lēmuma mainīt sastāvu. 

2. LSF FRĪSTAILA SLĒPOŠANAS UN SNOVBORDA KOMANDAS 

2.1. Frīstaila slēpošanā tiek iedalītas vairākas komandas kuras katra pārstāv savu frīstaila 

slēpošanas disciplīnu  

• Moguls – (moguls, paralēlais moguls) 

• Akrobātika 

• Slēpošanas kross 

• Freeski (big airs, slopstails, rampa) 

2.2. Snovbordā tiek iedalītas vairākas komandas kuras katra pārstāv savu snovborda 
disciplīnu 

• Kalnu snovbords (slaloms, milzu slaloms, paralēlais slaloms, paralēlais milzu 
slaloms) 

• Borderkross 
• Frīstaila snovbords (big airs, slopestails, rampa) 

 

3. PRETENDENTI 

3.1. LSF komandu var pārstāvēt Latvijas pilsoņi, kas atbilstoši Starptautiskās Slēpošanas 
federācijas (FIS) noteikumiem sasnieguši atbilstošu vecumu, lai būtu tiesīgi startēt 
starptautiskajās FIS sacensībās pieaugušajiem. 

Snovborda komandās  

• Vīrieši (2009. gadā dzimuši un vecāki) 

• Sievietes (2009. gadā dzimušas un vecākas) 

Frīstaila slēpošanas komandās  

• Vīrieši (2009. gadā dzimuši un vecāki) 

• Sievietes (2009. gadā dzimušas un vecākas) 
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3.2. Pretendentu skaitu un konkrētos komandu pretendentus nosaka LSF valdes loceklis 
atbildīgais par frīstaila slēpošanu un snovbordu konsultējoties ar darba grupu un to 
apstiprina valde.  

3.3. LSF izlases sastāvam sportisti tiek apstiprināti uz vienu sezonu. LSF izlases sastāvs 
var tikt pārskatīts un mainīts sezonas laikā vadieties pēc izmaiņām rangā, sportistu 
attieksmē, motivācijā vai veselībā. 

 

4. ATLASES KRITĒRIJI  

4.1. Atlasei komandas sastāvā, tiek ņemts vērā, „Latvijas slēpošanas federācijas” jauniešu 
un junioru grupas rangs, elites grupas rangs un FIS rangs. Vai pēdējās sezonas 
rezultāti Latvijas čempionātā, Jauniešu kausā un FIS sacensībās. 

4.2. Tiek ņemta vērā arī pretendentu personīgā attieksme pret slēpošanas vai snovborda 
treniņiem, motivācija gūt panākumus šajos sporta veidos, un pašu sportistu 
ieguldījums. 

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

4.4. LSF valdes loceklis atbildīgais par frīstaila slēpošanu un snovbordu sagatavo 
pretendentu sarakstu un prezentē to frīstaila slēpošanas un snovborda darba grupai, 
kura izdiskutē to un nodod apstiprināšanai LSF valdē.  

 

5. SPORTISTU KVALIFIKĀCIJA UN IEDALĪJUMS SASTĀVOS 

5.1. Latvijas Valsts izlase. Latvijas Valsts izlases sportisti ir visi tie, kuri ar savu rezultātu 
iekļuvuši  kādā no Latvijas Valsts noteikto kritēriju, Latvijas Olimpiskās komitejas 
(LOK) un Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sastāviem, un ir apstiprināti ar trīspusēju 
līgumu starp sportistu, LSF, un Latvijas Olimpisko vienību (LOV). Latvijas valsts 
izlases sportisti saņem atbalstu no (LOK) un (LOV) 

5.2. LSF A sastāvs. LSF A sastāvam kvalificējas sportisti, kuri iepriekšējās sezonas beigās 
Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) rangā ieguvuši augstāko vietu starp 
visiem pretendentiem. LSF A sastāva sportisti saņem atbalstu dalībai komandu 
organizētajos treniņos un sacensību braucienos. 

5.3. LSF B sastāvs. LSF B sastāvam kvalificējas sportisti, kuri  ir nākošie labākie aiz A 
sastāva sportistiem. LSF B sastāva sportisti saņem mazāku atbalstu dalībai komandu 
organizētajos treniņos un sacensību braucienos 

 

6. DROŠĪBA 

6.1. Katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību komandas kopīgo treniņu un 
sacensību laikā un apzinās risku un uzņēmās atbildību par savu drošību. 



6.2. Komandu dalībniekiem uz treniņu un sacensību braucieniem obligāti ir iegādāties 
ceļojumu apdrošināšana, kas sevī ietver snovbordu vai slēpošanu un dalību 
sacensībās. 

7. ATLASES KRITĒRIJU SPĒKS UN TĀ GROZĪŠANA.  

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

7.2. Atlases kritērijus ir tiesīga grozīt LSF valde. 


