
 
 

Junioru (JW;JM) un Elites (EW;EM) BMX izlases sportistu kritēriji 2018.gadam 
 

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

1. 31.-1.04.18. UCI Pasaules kausa 1 & 2 posms Francija 
2. 5.-6.05.18 UCI Pasaules kausa 3 & 4 posms Holande 
3. 12.-13.05.18 UCI Pasaules kausa 5 & 6 posms Beļģija 
 Attiecas tikai  uz junioru (JW;JM) klasēm  

5. 1.01.-15.05.18. Visas UCI junioru ranga sacensības Pasaule 
6. 07.07.2018. Latvijas BMX čempionāts 2018 Mārupe 

 
ELITE 
 1. Latvijas (EW;EM) sportistu dalībai PČ Baku 2018.gadā, valsts izcīnītās sportistu 
kvotas tiek noteiktas, pēc UCI PK pirmo 6 (sešu) posmu kopvērtējuma rezultātiem, piešķirot 
tiesības startēt PČ attiecīgi rangā augstākā vietā esošajam sportistam. 
 2. Latvijas izlasē dalībai elites (EW;EM) EČ 2018. gadā Glazgovā, Lielbritānijā iekļūst 5 
(pieci) LRF licencēti sportisti, kuri pēc UCI pasaules kausa pirmiem 6posmiem 
kopvērtējumā atrodas augstākā vietā savā klasē + 2 (divi) sportisti ir LRF galveno treneru 
(pozitīva/negatīva) izvēle. 
 3. Latvijas izlasē dalībai PK 7.-8.posmā Argentīnā un 9.-10.posmā ASV, iekļūst sportisti, 
kuri pēc 6 (sešiem) pasaules kausa posmiem kopvērtējumā ierindojas TOP 8 sportistu vidū.  
 4. Latvijas izlasē dalībai PK 7.-8.posmā Argentīnā un 9.-10.posmā ASV, iekļūst sportisti, 
kuri pēc 6 (sešiem) pasaules kausa posmiem kopvērtējumā ierindojas TOP 16 sportistu 
vidū, (pirmā gada Elites sportisti/es un juniori Top 32), ja minētie PK posmi tiek iekļauti 
Olimpiskajā atlases ciklā Tokija 2020. 

 
        JUNIORI 
 1. Latvijas (JW;JM) sportistu dalībai PČ Baku 2018.gadā valsts izcīnītās kvotas tiek 
noteiktas pēc UCI junioru ranga kopvērtējuma uz 15.05.2018., piešķirot tiesības startēt PČ 
attiecīgi rangā augstākā vietā esošajam sportistam. 
 2. Latvijas izlasē dalībai junioru (JW;JM) EČ 2018.gadā Francijā, iekļūst 3 (trīs) LRF 
licencēti sportisti, kuri pēc UCI juniora ranga kopvērtējuma uz 15.05.2018. atrodas visaugstāk 
savā klasē + 2 (divi) sportisti ir LRF galveno treneru (pozitīva/negatīva) izvēle. 
 3. LRF junioru sportistu dalība Jaunatnes olimpiādē 2018.gadā Argentīnā tiek izcīnīta 
starp 3 (trīs) visaugstāk esošajiem junioru vīru un meiteņu sportistiem UCI junioru pasaules 
rangā uz 15.05.2018 (kas piesakās dalībai Latvijas nacionālā čempionāta sacensībām), ceļazīme 
tiek izcīnīta Latvijas nacionālajā BMX čempionātā, Mārupē (vienās sacensībās) 07.07.2018. 
Augstāko vietu izcīnījušais sportists, tiek pie tiesībām pārstāvēt Latvijas komandu Pasaules 
Jaunatnes spēlēs Argentīnā.  
 
Subjektīvie kritēriji, kas attiecas 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); 

- Sekmīga valsts vispārējās izglītības programmas apguve, t.i., jebkurš viens nesekmīgs 
vērtējums kādā no mācību priekšmetiem skolēna liecībā izlases kandidātam 
automātiski liedz dalību izlasē un tikt nominēts 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 
(vienpersoniski) ir tiesības sportista treneri vai vecāku 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 datumi:15.05.2018. un 
07.07.2018. 

 
LRF izlases veidošanas kopsavilkums 

Sacensību nosaukums Pamatsastāvs Rezerves 
sastāvs 

Treneri 
+asistents 

Apkalpojošais 
personāls 

LOV 
personāls 

Komandas 
kopskaits 

Junioru EČ 2018 
Francija 

3 2 1 2 0 8 

Elites EČ 2018 
Lielbritānija 

5 2 1 1 1 10 

*PK Argentīna 4 1 2 0 0 7 
*PK ASV 4 1 2 0 0 7 
Jaunatnes OS 
Argentīna 

2 0 1 0 0 3 

* pie nosacījuma, ja sacensības tiek iekļautas OS Tokija 2020 kvalifikācijas rangā. 
 
LRF jauniešu un junioru izlases apkalpojošais komandas sastāvs EČ 2018 
       1. Galvenais treneris – Miks Puķītis 
       2. Komandas vadītājs/galvenā trenera asistents – Artis Ozols 
       3. Mehāniķis – Gundars Osis 
       4. Fizioterapeits - Elvis Puroms 
 
LRF Elites izlases apkalpojošais komandas sastāvs EČ 2018 

1. Galvenais treneris – Ivo Lakučs 
2. Mehāniķis – Gundars Osis 
3. Dakteris – ??? (LOV finansējums) 
4. Trenera asistents – nosauc LRF BMX galvenais treneris 

 
LRF jaunatnes izlases komandas sastāvs Jauniešu Olimpiādes spēlēs 2018 

1. Galvenais treneris – nosauc LRF BMX galvenais treneris  
 
 

LRF BMX galvenais treneris  Ivo Lakučs 


