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Atlases kritēriji Latvijas MTB izlases komandas kandidātiem, dalībai  

2019. gada Eiropas un Pasaules čempionātos 

 
 

 LRF 2019. gadā apmaksā dalību Eiropas un Pasaules XCO čempionātos tiem  izlases kandidātiem, 
kuriem minēto sacensību pieteikumu iesūtīšanas dienā ir sekojošs UCI XCO ranga punktu skaits : 

 
1. ELITE vīrieši, sievietes ne mazāk kā 100 UCI punkti, 

2. U-23 vīrieši, sievietes ne mazāk kā 50  UCI punkti, 

3. Juniori vīrieši, sievietes ne mazāk kā 30 UCI punkti. 
 

Punktus summē tikai no to sacensību rezultātiem, kuras oficiāli iekļautas starptautiskajā UCI MTB XCO 
sacensību kalendārā, punktu skaits tiek piešķirts tieši tāds, kādu atbilstoši sacensību klasifikācijai 

noteikusi Starptautiskā Riteņbraukšanas savienība (UCI). Latvijas nacionālajā XCO čempionātā izcīnītie 

punkti atlases kritērijos netiek iekļauti. 
 

 
Papildinājumi un skaidrojumi : 

 
 

1. Sportistiem, kuri ir izpildījuši atlases kritērijus, LRF apmaksā izdevumus, kas saistīti 

ar piedalīšanos minētajos čempionātos. 

2. Izlases kandidātiem, kuri atlases kritērijus nav izpildījuši, tiek dota iespēja 

piedalīties minētajos čempionātos par savu klubu vai personīgajiem līdzekļiem. 

 

3. Klubiem, komandām un sporta skolām, kuru audzēkņi pretendē uz iekļaušanu Latvijas izlases 

sastāvos, būtu jārod iespēja piedalīties UCI starptautiskā kalendāra XCO sacensībās. 

4. Elites grupām UCI sacensību ir ļoti daudz. U-23 kategorijas braucējiem būtu ieteicams startēt 

Elites grupā, jo lielākajā daļā sacensību noteikumi to atļauj, tādā veidā spēcīgiem U-23 

braucējiem ir iespēja izcīnīt lielāku punktu skaitu.   

Junioriem tiek organizēts atsevišķs UCI seriāls, kurš ir pielīdzināms Pasaules kausa izcīņas 

sacensībām (līdz 2014. gadam arī Junioru grupa bija Pasaules Kausa izcīņas  posmos), šī 

seriāla sacensību ir daudz, tās notiek vismaz 3 – 4 reizes katrā sezonas mēnesī visos 

kontinentos, tādējādi dodot iespējas pilnīgi visām valstīm cīnīties par UCI junioru ranga 

punktiem. Turklāt vēl ir ļoti daudz 1., 2. un 3. kategorijas XCO sacensību, kurās oficiāli iekļauta 

junioru kategorija, taču tajās ir ievērojami mazāks iegūstamo punktu skaits. 

 
 
 
 
Normunds Noreiko, 
MTB izlases galvenais treneris. 
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