
 

 

 

LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS ATLASES KRITĒRIJU 

NOLIKUMS IEKĻŪŠANAI LSF IZLASES SASTĀVĀ SNOVBORDĀ 

2021.-2022. GADA SEZONĀ 
 

1. MĒRĶIS  

1.1. Latvijas Slēpošanas Federācijas (LSF) izlase snovbordā tiek radīta ar mērķi sniegt papildus 

atbalstu un dot iespēju pārstāvēt Latviju Eiropas kausā, Pasaules kausā un Pasaules čempionātā, 

labākajiem snovbordistiem Latvijā laika periodā līdz nākošajai sezonai. 

 

2. LSF SNOVBORDA IZLASES KOMANDAS  

2.1. Latvijas Slēpošanas Federācijas (LSF) izlase snovbordā sastāv no dažādām komandām kuras 

katra pārstāv savu snovborda disciplīnu. 

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

• Snovborda kross 

• Snovborda frīstails (big airs, slopstails, rampa) 

 

3. LSF SNOVBORDA IZLASES DALĪBNIEKI 

3.1. Latvijas snovborda izlasi var pārstāvēt Latvijas sportisti, kas atbilstoši Starptautiskās 

Slēpošanas federācijas (FIS) noteikumiem sasnieguši atbilstošu vecumu, lai būtu tiesīgi startēt 

starptautiskajās FIS sacensībās pieaugušajiem.  

3.2. LSF izlases sportistus sastāvam apstiprina valde. LSF izlases sastāvam sportisti tiek 

apstiprināti uz vienu sezonu. LSF izlases sastāvs tiek pārskatīts starpsezonā.  

 

4. SPORTISTU KVALIFIKĀCIJA UN IEDALĪJUMS SASTĀVOS  

4.1. 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).  

4.2. LSF A Sastāvs. LSF A sastāvam kvalificējas sportisti, kuri iepriekšējās sezonas beigās 

Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) ranga tabulā par pamatu ņemot FIS bāzes listi (FIS 

base list) kādā no disciplīnām ieņem vietu; 

• Kalnu snovbords – labāko 200 vai labākie no valsts 

• Snovborda kross – labāko 200 vai labākie no valsts 

• Snovborda frīstails – labāko 200 vai labākie no valsts 

vai ir kļuvuši par Latvijas čempioniem kādā no LSF rīkotajām Latvijas čempionāta disciplīnām.  

 

5. NOLIKUMA SPĒKS UN TĀ GROZĪŠANA  

5.1. Šis Nolikums ir spēkā uz laiku līdz nākošajiem grozījumiem.  

Apstiprināts LSF valdē 
2021. gada 1. jūnijā 

LSF prezidents D. Doršs 



5.2. Šo Nolikumu ir tiesīga grozīt LSF valde.  

 


