
Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) Latvijas izlases nolikums kalnu slēpošanā 2017./2018. 

gada sezonai. 

1. Vispārējie noteikumi. 

Latvijas elites grupas izlasi var pārstāvēt Latvijas sportisti, kas atbilstoši starptautiskās slēpo-
šanas federācijas (FIS) noteikumiem sasnieguši 17 gadu vecumu, un ir tiesīgi startēt starptau-
tiskajās FIS sacensībās pieaugušajiem.  

Par kandidātu var būt Latvijas Republikas pilsoņi, kas parakstījuši LSF sportista deklarāciju un 

līgumu par sportista treniņu procesa līdzfinansējumu dalībai Latvijas izlasē kalnu slēpošanā. 

2. Sastāvs. 

2.1. Latvijas Valsts izlases sastāvs. 

Latvijas valsts izlasi veido sportisti, kuri ir izpildījuši valsts noteiktos kritērijus un ir 

noslēguši līgumu ar Latvijas Olimpisko vienību (LOV), un kas saņem valsts fi nansējumu. 

Latvijas Valsts izlases sastāvs 2017./2018. gada sezonā. Kristaps Zvejnieks, Lelde Gasūna, 

Agnese Āboltiņa. 

2.2. Latvijas izlases A sastāvs. 

Mērķis un programma. 

LSF Latvijas izlases A sastāvs tiek veidots ar mērķi pārstāvēt LSF starptautiskajās  sacensībās 

par prioritātēm izvirzot LSF apstiprinātās starptautiskās sacensības: Latvijas čempionāts, 

Baltijas kauss, Latvijas kauss, Pasaules čempionāts. A sastāva programma (skatīt pielikumu.) 

tiek līdzfinansēta no LSF puses. 

Latvijas izlases A sastāvs 2017./2018. gada sezonā. 

Sievietes: 

Lelde Gasūna, Agnese Āboltiņa, Liene Bondare, Evelīna Gasūna, Žanete Gedra.  

Vīrieši: 

Kristaps Zvejnieks, Miks Zvejnieks, Žaks Gedra.  

2.3. Latvijas izlases Junioru sastāvs 

Visi LSF izlases junioru sastāva dalībnieki ir Latvijas valsts izlases kandidāti. 

Mērķis un programma. 

LSF izlases Junioru sastāvs tiek veidots ar mērķi radīt iespēju jaunākajiem sportistiem 

iekļauties starptautisko sacensību apritē  pieaugušajiem par prioritātēm izvirzot LSF 

apstiprinātās starptautiskās sacensības: Latvijas čempionāts, Baltijas kauss, Latvijas kauss. 

Junioru sastāva programma (skatīt pielikumu) tiek daļā līdzfinansēta no programmas 

dalībnieku puses, un tās mērķis ir audzēt rezerves Latvijas izlasei. 



Junioru sastāva kandidātu atlasei par pamatu tiek ņemts dalībnieku vecums, pirmie trīs FIS 

vecuma gadi (17/18., gada sezonā 2001;2000;1999; gadā dzimušie), kā arī šo sportistu 

rezultāts FIS līmeņa sacensībās, kam jābūt labākam par 150 FIS punktiem SL un/vai GS 

disciplīnās. Kandidātu sarakstam tiek pievienoti labākie iepriekšējās sezonas U16 vecuma 

grupas sportisti, kā arī pa vienam no U16 vecākā gada sportistam katrā dzimumā, kas vēl 

aktuālajā sezonā startē U16 grupā. 

Junioru sastāva kandidātu saraksts 2017./2018. gada sezonā. 

Meitenes: 

Arta Irbe, Betija Burkovska, Elīna Zalāne. 

Zēni: 

Daniels Loss, Kristaps Lazdāns, Kristers Čerņevskis, Lauris Opmanis, Mārcis Beitāns.  

 

Katram Junioru sastāva programmas pasākumam tiks atlasīti seši sportisti no kandidātu 

saraksta. Kandidāti tiks uzrunāti atsevišķi sākot ar trīs meitenēm secībā, kādā tie minēti 

kandidātu sarakstā, tad ar trīs puišiem. Ja dalībnieks atsakās, viņa vieta tiek piedāvāta 

sarakstā zemāk esošajam. Sezonas laikā mainoties sportistu rezultātiem, secība kādā 

kandidāti tiks uzrunāti mainīsies atkarībā no aktuālās situācijas FIS punktu tabulā.  

 

Šis Latvijas izlases nolikums ir spēkā 2017./2018. gada sezonā. LSF valde patur tiesības grozīt 

nolikumu. 

LSF valde 


