
 

 

 
 
 

ATLASES KRITĒRIJU NOLIKUMS FRĪSTAILA SLĒPOŠANAS UN 
SNOVBORDA KOMANDU SASTĀVIEM DALĪBAI 2023. GADA 
EIROPAS JAUNATNES OLIMPISKAJĀ FESTIVĀLĀ (EJOF) 

FRIULI VENEZIA GIULIA. 
  

1. MĒRĶIS 
 

1.1. Atlases kritēriji tiek noteikti ar mērķi līdz atlases kritēriju perioda beigām nokomplektēt 
komandas sastāvu dalībai Eiropas jaunatnes Olimpiskajā festivālā (EJOF) frīstaila 
slēpošanā un snovbordā. 

 
2. ATLASES KRITĒRIJU KVALIFIKĀCIJAS SACENSĪBU PERIODS  

 
2.1. Pamatojoties uz EJOF 2023 sacensību programmu par pamatu komandas 

komplektēšanai tiks ņemti vērā rezultāti, kas iegūti FIS starptautiskajā kalendārā 
iekļautās sacensībās 2021. 2022. gada sezonā  un rezultāti, kas iegūti Latvijas 
jaunatnes kauss 2022. 

2.2. Komandas tieks iedalītas sporta veidos un disciplīnās: 

• Snovbords (big airs un slopestails) 

• Frīstaila slēpošana (big airs un slopestails) 
 
3. KOMANDAS SKAITLISKAIS SASTĀVS UN DALĪBNIEKU VECUMS 

 
3.1. Komandas skaitliskais sastāvs saskaņā ar Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) EJOF 

2023. noteikumiem nevar pārsniegt 1 dalībnieci meiteņu un 1 dalībnieku puišu 
konkurencē, kā arī vienu treneri katrā sporta veidā.  

3.2. Tikai 2005. un 2006. gadā dzimušie sportisti ar aktīvu Starptautiskās Slēpošanas 
federācijas (FIS) kodu var pretendēt uz dalību EJOF 2023. 

 
4. DALĪBNIEKU (SPORTISTU) ATLASE  

 
4.1. Pēc kvalifikācijas sacensību perioda beigām (21.11.2022.) tiks apkopoti visu EJOF 

2023 kandidātu rezultāti snovborda un frīstaila slēpošanas big air un slopestail 
disciplīnās, kas publicēti FIS mājās lapā.  

4.2. 1 labākā sportiste un 1 labākais sportists tiks noteikti ņemot vidējo aritmētisko 
rezultātu no 2 labākajiem rezultātiem fis sacensībās un 2 labākajiem rezultātiem 
jauniešu kauss 2022 kvalifikācijas periodā  

4.3. Galīgo dalībnieku sastāvu pēc kvalifikācijas sacensību beigām apstiprina LSF valde. 
 

5. DALĪBNIEKU (TRENERU) ATLASE  
 

5.1. Dalībnieku pārstāvjus EJOF 2022 var izvirzīt LSF darba komisija snowboardā un 
frīstaila slēpošanā, un tiem jābūt iekļautiem LOK EJOF 2023 dalībnieku sastāva 
garajā listē (long list) termiņā kādu nosaka LOK. Pēc kvalifikācijas sacensību perioda 
beigām.  

5.2. Treneru sastāvu kopā ar sportistu sastāvu apstiprina LSF darba komisija snovbordā 
un frīstaila slēpošanā un LSF valde.  

 

Apstiprināts LSF valdē 
2022. gada 10. novembrī 
LSF prezidents D. Doršs 
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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 drošība 
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 TO GROZĪŠANA.  

 
7.1. Šie atlases kritēriji ir spēkā uz laiku līdz nākamajiem grozījumiem.  
7.2. Atlases kritērijus ir tiesīga grozīt LSF valde. 
 
 
 
 


