
 
 

Junioru (JW/JM) un Elites (EW/EM) izlases dalībnieku atlases kritēriji startam EČ 2017 
Francijā, PK 5.-6.posmam Argentīnā un PČ 2017 ASV  

(Latvijas BMX izlases dalībnieki 2017) 
 
 

Atlases kritēriju sacensību grafiks: 
N.p.k. Datums Sacensības nosaukums Vieta 

1. 6.05.17 UCI Pasaules kausa 1.posms Holande 

2. 7.05.17 UCI Pasaules kausa 2.posms Holande 

3. 13.05.17 UCI Pasaules kausa 3.posms Beļģija 

4. 14.05.17 UCI Pasaules kausa 4.posms Beļģija 

 Attiecas tikai  uz junioru (JW; JM) klasēm  

5. 1.-2.04.17. EK 1. & 2.posms Beļģija 

6. 29.-30.04.17. EK 3. & 4.posms Holande 

 
1. Latvijas izlasē dalībai junioru/elites PČ 2017.gadā ASV iekļūst: 

1.1.sportists, kurš vismaz vienā no četriem pasaules kausa posmiem izcīna 1. - 3.vietu, 
1.2. sportists, kurš pēc četriem pasaules kausa posmiem kopvērtējumā ierindojas TOP 10 
sportistu vidū, 
1.3. JW/JM sportists, kurš pēc četriem pasaules kausa posmiem kopvērtējumā ierindojas 
TOP 3 junioru sportistu vidū. 

2. Latvijas izlasē dalībai junioru/elites EČ 2017.gadā Francijā iekļūst: 
2.1. sportists, kurš vismaz vienā no četriem pasaules kausa posmiem izcīna 1. - 6.vietu 
2.2. sportists, kurš pēc četriem pasaules kausa posmiem kopvērtējumā ierindojas TOP 8 
Eiropas sportistu vidū.  
2.3. JW/JM sportists, kurš pēc četriem Eiropas kausa posmiem, kopvērtējumā ierindojas 
TOP 3 sportistu vidū (pirmā gada juniori TOP 8). 

3. Latvijas izlasē dalībai PK 5.-6.posmā Argentīnā iekļūst sportists, kurš pēc četriem pasaules 
kausa posmiem kopvērtējumā ierindojas TOP 6 sportistu vidū. 

 
Subjektīvie kritēriji, kas attiecās uz visiem junioru un elites izlases kandidātiem 
 

- Ārpus sacensību un sacensību laikā pieļauti disciplināri pārkāpumi, kas kaitē BMX sporta 
bērnu un jauniešu pareizas audzināšanas pamatprincipiem. Sportists ar treneru korpusa 
lēmumu var tikt izslēgts/neiekļauts izlases sastāvā! 

- Medicīniskās/veselības pārbaudes vismaz 1x gadā (obligāta). Noteikta obligāti pēc VFS 
etapa (Janvāris– Marts), jeb pārrunāts individuāls pārbaudes grafiks ar darba spēju 
uzskaites analīzes rezultātiem; 

- Piedalīšanās LRF BMX treniņu procesā gatavojoties sacensību sezonai (Galvenā trenera) 
veidotajos koptreniņos, testos, pārbaudēs, sacensībās, iepriekš saskaņojot ar sportistu 
individuālo treniņu plānu; 

- Dalīta piedalīšanās LRF izlases sastāvā komandējumos uz sacensībām nav pieļaujama. 
(izņemot neparedzētus gadījumus sacensībās, citi notikumi); 

- Uz 2018.gadu var tikt papildināti kritēriji ar rezultātu (iekļaujot arī subjektīvos kritērijus) 
pēc gaidāmajiem 2017. gada EČ Francijā un PČ ASV. 

 
 



 
 
Piezīme - Ārpus sacensību un sacensību laikā pieļauti disciplināri pārkāpumi, kas kaitē BMX sporta 
bērnu un jauniešu pareizas audzināšanas pamatprincipiem, galvenajam trenerim (vienpersoniski) ir 
tiesības sportista treneri diskvalificēt uz visu (galvenā trenera) pilnvaru laiku no dalības jebkurā 
Latvijas BMX izlasē, kā arī dalībai sacensībās kā LRF akreditētai personai. 

 
 

LRF junioru un elites izlases dalībnieku paziņošanas oficiālais datums 15.05.2017. 
 
 

LRF izlases veidošanas kopsavilkums 
Sacensību nosaukums Pamatsastāvs Rezerves 

sastāvs 
Treneri 

+asistents 
Apkalpojošais 

personāls 
LOV 

personāls 
Komandas 
kopskaits 

EČ 2017 Francija Nav ierob. Nav 
ierob 

2 2 1 Nav 
ierob 
(+5) 

PČ 2017 ASV 14 0 2 2 1 14(+5) 
Junioru meitenes 2      

Juniori 3      

Elites dāmas 2      

Elites vīri 6      

 
LRF jauniešu un pieaugušo izlases apkalpojošais komandas sastāvs EČ 2017 
       1. Komandas vadītājs – Artis Ozols 
       2. Galvenais treneris – Ivo Lakučs 
       3. Mehāniķis – Gundars Osis 
       4. Dakteris– ???(LOV finansējums) 
       5.Trenera asistents – nosauc galvenais treneris 
 
LRF pieaugušo izlases apkalpojošais komandas sastāvs PČ 2017 

1. Komandas vadītājs – Artis Ozols 
2. Galvenais treneris – Ivo Lakučs 
3. Mehāniķis – Gundars Osis 
4. Dakteris – ??? (LOV finansējums) 
5. Trenera asistents – nosauc galvenais treneris 

 


