
	
	

Junioru	(JW/JM)	un	Elites	(EW/EM)	BMX	izlases	sportistu	kritēriji	2019.gadam	un	
atlases	kritērijs	dalībai	2020.gada	PČ	Houston,	ASV	

	
	

						Atlases	kritēriju	sacensību	grafiks	2019	gadā:	
N.p.k.	 Datums	 Sacensības	nosaukums	 Vieta	
1.	 1.01.-10.06.2019.	 Visas	UCI	junioru	un	elites	individuālā	

ranga	sacensības	
Pasaule	

2.	 13.07.2019.	 UEC	Eiropas	BMX	čempionāts	 Latvija	
	
Atlases	kritēriju	sacensību	grafiks	dalībai	PČ	2020.gadā	Houston,	ASV	

N.p.k.	 Datums	 Sacensības	nosaukums	 Vieta	
1.	 1.01.-31.12.19.	 Visas	UCI		Junioru	un	Elites	individuālā	

ranga	sacensības	
Pasaule	

	
ELITE	
	 1.	 Latvijas	 (EW/EM)	 sportistu	 dalībai	 PČ	 Zolder,	 Beļģija,	 2019.gadā	 nāciju	 rangā	
izcīnītās	 sportistu	 kvotas	 (3gab	 EW;	 2gab	 EM)	 tiek	 noteiktas	 pēc	 UCI	 elites	 individuālā	
ranga	 2019.gada	 rezultātu	 kopvērtējuma	 uz	 10.06.2019,	 piešķirot	 tiesības	 startēt	 PČ	
attiecīgi	rangā	augstākā	vietā	esošajam/iem	sportistam/iem.	(*	vienādu	punktu	gadījumā	
jeb	kādu	citu	vienlīdzīgu	vai	strīdīgu	rezultātu	sakarā	 -	 izvērtējot	un	pamatojot,	 lēmumu	
pieņem		LRF	galvenais	treneris).	
	 2.	 Latvijas	 izlasē	 dalībai	 elites	 (EW/EM)	 PČ	 2019.gadā	 Zolder,	 Beļģijā,	 iekļūst	 LRF	
licencēti	 sportisti,	 kuri	 ir	 izcīnījuši	 tiesības	 startēt	 PČ2019	 (skat.1punktu)	 un	 ir	 vismaz	
vienu	 (1)	 reizi	 iekļuvuši	 TOP24(EM)/TOP16(EW)	 kādā	 no	 sešiem	 (6)	 pasaules	 kausa	
posmiem.	
	 3.	 Latvijas	 izlasē	 dalībai	 elites	 (EW/EM)	 PČ	 2019.gadā	 Zolder,	 Beļģijā,	 iekļūst	 LRF	
licencēti	 sportisti,	 kuri	 ir	 izcīnījuši	 tiesības	 startēt	 PČ2019	 (skat.1punktu)	 un	 EČ2019	
Valmierā	 iekļuvuši	 TOP8	 (LRF	 sedz	 iepriekš	 plānotos/rezervētos	 izdevumus	 dalībai	
PČ2019).	
	 4.	Latvijas	 izlasē	dalībai	elites	(EW/EM)	EČ	2019.	gadā	Valmierā,	Latvijā,	 iekļūst	VISI	
LRF	licencēti	elites	sportisti,	kuri	UCI	elites	individuālājā	rangā	2019.gadā	līdz	10.06.2019.	
ir	 ieguvuši	vismaz	 	vienu	(1)	UCI	punktu.	(LRF	 	EČ2019	izlases	dalībniekus	nodrošina	ar	
nacionālo	 	 izlases	 kreklu	 un	 iespējām	 piedalīties	 LRF	 izlases	 rīkotajos	 treniņos	 EČ2019	
trasē,	Valmierā).	
	 5.	Latvijas	izlasē	dalībai	PK	7.-8.posmā	ASV	un	9.-10.posmā	Argentīnā	iekļūst	sportisti,	
kuri	 pēc	 sešiem	 (6)	 pasaules	 kausa	 posmiem	 kopvērtējumā	 ierindojas	 TOP16	 sportistu	
vidū.	(Pirmā	gada	Elites	sportisti/es	TOP24	sportistu	vidū)	
	 6.	 Latvijas	 (EW/EM)	 sportistu	 dalība	 PČ	Houston,	 ASV,	 2020.	 gadā	 tiek	 noteikta	 pēc	
UCI	 elites	 nāciju	 ranga	 uz	 31.12.2019.	 izcīnīto	 kvotu	 skaita,	 piešķirot	 tiesības	 startēt	
PČ2020	attiecīgi	individuālajā	UCI	elites	rangā	2019.gadā	augstākā	vietā	esošajiem	diviem	
(2)	sportistiem/tēm.	Ja	nāciju	rangā	ir	vairāk	par	divām	(2)	kvotām,	tad	atlikušās	kvotas	
tiek	 noteiktas	 pēc	 UCI	 elites	 individuālā	 ranga	 2020.gada	 rezultātu	 kopvērtējuma	 uz	
4.05.2020	 (*	 vienādu	 punktu	 gadījumā	 jeb	 kādu	 citu	 vienlīdzīgu	 vai	 strīdīgu	 rezultātu	
sakarā	-	izvērtējot	un	pamatojot	lēmumu	pieņem		LRF	galvenais	treneris).	
	

								JUNIORI	
	 1.	 Latvijas	 (JW/JM)	 sportistu	 dalībai	 PČ	 Zolder,	 Beļģijā,	 2019.gadā	 nāciju	 rangā	
izcīnītās	sportistu	kvotas	(1gab	JW/	2gab	JM)	tiek	noteiktas	pēc	UCI	junioru	individuālā	ranga	



	
2019.gada	rezultātu	kopvērtējuma	uz	10.06.2019.,	piešķirot	tiesības	startēt	PČ	attiecīgi	rangā	
augstākā	 vietā	 esošajam/iem	 sportistam/iem.	 (*	 vienādu	 punktu	 gadījumā	 jeb	 kādu	 citu	
vienlīdzīgu	 vai	 strīdīgu	 rezultātu	 sakarā	 -	 	 izvērtējot	 un	 pamatojot	 lēmumu	 pieņem	 	 LRF	
galvenais	treneris).	
	 2.	 Latvijas	 izlasē	 dalībai	 junioru	 (JW/JM)	 PČ	 2019.gadā	 Zolder,	 Beļģijā,	 iekļūst	 LRF	
licencēti	 sportisti,	 	 kuri	 ir	 izcīnījuši	 tiesības	 startēt	PČ2019	 (skat.1punktu)	un,	 kuri	 pēc	UCI	
junioru	 individuālā	 ranga	 2019.gada	 rezultātu	 kopvērtējuma	 uz	 10.06.2019	 atrodas	 rangā	
TOP24.		
	 3.	 Latvijas	 izlasē	 dalībai	 junioru	 (JW/JM)	 PČ	 2019.gadā	 Zolder,	 Beļģijā,	 iekļūst	 LRF	
licencēti	 sportisti,	 kuri	 ir	 izcīnījuši	 tiesības	 startēt	 PČ2019	 (skat.1punktu)	 un	 ir	 EČ2019	
Valmierā	iekļuvuši	TOP8	(LRF	sedz	iepriekš	plānotos/rezervētos	izdevumus	dalībai	PČ2019).	
	 4.	Latvijas	izlasē	dalībai	junioru	(JW/JM)	EČ	2019.	gadā	Valmierā,	Latvijā,	iekļūst	VISI	
LRF	 licencēti	 sportisti,	 	 kuri	 UCI	 junioru	 individuālajā	 rangā	 2019.gadā	 līdz	 10.06.2019.	 ir	
ieguvuši	vismaz	vienu	(1)	UCI	punktu.	(LRF		EČ2019	junioru	izlases	dalībniekus	nodrošina	ar	
nacionālo		izlases	kreklu	un	iespējām	piedalīties	LRF	izlases	rīkotajos	treniņos	EČ2019	trasē	
Valmierā).	
	 5.	Latvijas	izlasē	dalībai	PK	7.-8.posmā	ASV	un	9.-10.posmā	Argentīnā,	iekļūst	junioru	
sportisti,	 kuri	 pēc	 sešiem	 (6)	 pasaules	 kausa	 posmiem	 kopvērtējumā	 ierindojas	 TOP	 32	
sportistu	vidū.	(Pirmā	gada	junioru	sportisti/es	TOP40	sportistu	vidū).	
	 6.	Latvijas	(JW/JM)	sportistu	dalība	PČ	Houston,	ASV,	2020.	gadā	tiek	noteikta	pēc	UCI	
junioru	 nāciju	 ranga	 uz	 31.12.2019.	 izcīnīto	 kvotu	 skaita,	 piešķirot	 tiesības	 startēt	 PČ2020	
attiecīgi	 individuālajā	 UCI	 junioru	 rangā	 2019.gadā	 augstākā	 vietā	 esošajiem	 diviem	 (2)	
sportistiem/tēm.	 Ja	 nāciju	 rangā	 ir	 vairāk	 par	 divām	 (2)	 kvotām,	 tad	 atlikušās	 kvotas	 tiek	
noteiktas	pēc	UCI	 junioru	individuālā	ranga	2020.gada	rezultātu	kopvērtējuma	uz	4.05.2020	
(*	vienādu	punktu	gadījumā	jeb	kādu	citu	vienlīdzīgu	vai	strīdīgu	rezultātu	sakarā	-	izvērtējot	
un	pamatojot	lēmumu	pieņem		LRF	galvenais	treneris).	
	
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;	

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

- Sekmīga	valsts	vispārējās	izglītības	programmas	apguve,	t.i.,	jebkurš	viens	nesekmīgs	
vērtējums	kādā	no	mācību	priekšmetiem	skolēna	liecībā	gada	griezumā,	izlases	
kandidātam	automātiski	liedz	dalību	izlasē	un	tikt	nominētam	no	LRF	puses	dalībai	
jebkādās	starptautiskajās	sacensībās.	

	
Piezīme	-	Ārpus	sacensību	un	sacensību	laikā	pieļauti	disciplināri	pārkāpumi,	kas	kaitē	BMX	
sporta	bērnu	un	jauniešu	pareizas	audzināšanas	pamatprincipiem,	galvenajam	trenerim	ir	
tiesības	ierosināt	LRF	padomei	diskvalificēt	sportista	treneri	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	oficiālie	datumi:	

	
10.06.2019.	 -	 Junioru	 un	 elites	 izcīnīto	 kvotu	 sadalījums	 sportistiem	PČ	 Zolder/Beļģijā,	
potenciālais	 izlases	 dalībnieku	 sastāvs	 PČ	 Zolder,	 Beļģijā,	 Latvijas	 izlases	 sastāvs	 EČ	
Valmierā,	UCI	PK	7.-10.posma	LRF	izlases	sastāva	apzināšana.	
14.07.2019.	-	Galīgais	LRF	BMX	izlases	sastāvs	dalībai	PČ	Zolder/Beļģijā.	
31.12.2019.	-	Junioru	un	elites	izcīnīto	kvotu	sadalījums	sportistiem	PČ	Houston/ASV.	

	
LRF	izlases	veidošanas	kopsavilkums	

Sacensību	nosaukums	 Pamatsastāvs	 Rezerves	
sastāvs	

Treneri	
+asistents	

Apkalpojošais	
personāls	

LOV	
personāls	

Komandas	
kopskaits	

Junioru	un	Elites	EČ	
2019	Latvija	

neierob.	 0	 5	 4	 1	 neierob.	

*PČ	Zolder/Beļģija	 6	 0	 2	 1	 1	 10	
*PK	ASV/Argentīna	 neirob.	 0	 2	 1	 0	 neierob.	
	
*	pie	nosacījuma,	ja	izpildīti	LRF	junioru	un	elites	kritēriji	2019.	
	
LRF	junioru	un	elites	izlases	apkalpojošais	komandas	sastāvs	EČ	2019	
1.	Komandas	vadītājs	–	Artis	Ozols	
2.	Galvenais	treneris	–	Ivo	Lakučs	
3.	Trenera	asistents	-	Miks	Puķītis/Olafs	Lakučs/Ģirts	Kātiņš/Jānis	Šķeperis	
4.	Mehāniķis	–	Gundars	Osis/nosauc	LRF	galvenais	treneris	
5.	Fizioterapeits	-	Arnis	Noveičuks/Elvis	Puroms	
	
LRF	junioru	un	elites	izlases	apkalpojošais	komandas	sastāvs	PČ	2019	
1.	Komandas	vadītājs	–	Artis	Ozols	
2.	Galvenais	treneris	–	Ivo	Lakučs	
3.	Trenera	asistents	-	nosauc	LRF	izlases	galvenais	treneris	
4.	Mehāniķis	–	Gundars	Osis	
5.	Fizioterapeits	-	Arnis	Noveičuks	
	
	
	

LRF	galvenais	treneris	 	 Ivo	Lakučs	
	


