
 
 

Latvijas BMX jauniešu izlases dalībnieku atlases kriteriji startam 2020.gada EČ 
(Latvijas BMX jauniešu izlases dalībnieki 2020) 

 
Atlases kritēriju sacensību grafiks/vecumu grupas: 
N.p.k. Laika periods Sacensības nosaukums Vecuma grupas 

 
1. 

 
15.08.2020 Latvijas BMX Čempionāts (Ventspils) 

B14; B15; B16 
G13/14; G15+ 

 
 

 Latvijas BMX jauniešu izlases kandidāti ir sportisti, kuri 2019.gada Latvijas Nacionālajā BMX 
čempionātā ierindojušies no 1.-8. vietai (8 (B14) + 8 (B15) + 8 (B16)= 24 sportisti), kā arī G14, G15 un 
G16 vecuma grupu meitenes, kuras startējušas 2019. gada Latvijas Nacionālajā BMX čempionātā. 
Par Latvijas BMX jauniešu izlases sportistu var kļūt jebkurš sportists, kas piedalās 2020.gada Latvijas 
BMX čempionātā. 
 
 

Latvijas BMX jauniešu izlases dalībnieku vērtēšanas modelis: 
 

1) Pēc augstvērtīga rezultāta Latvijas BMX Čempionāta sacensībās (Ventspilī): 
Latvijas jauniešu izlases sportisti tiek noteikti pēc vienu sacensību “Latvijas BMX Čempionāts” 
rezultāta: 
B14 – kategorijas uzvarētājs 
B15 – kategorijas uzvarētājs 
B16 – kategorijas uzvarētājs 
G13/14 – kategorijas uzvarētāja (ja uzvarētāja ir no G13 kategorijas, tad jauniešu izlasē meitene no 
G14 kategorijas nekvalificējas); 
G15+ – kategorijas uzvarētāja 
 

 
Subjektīvie kritēriji, kas attiecas uz visiem jauniešu izlases kandidātiem: 

- Ārpus sacensību un sacensību laikā pieļauti disciplināri pārkāpumi, kas kaitē BMX riteņbraukšanas 
sporta jauniešu pareizas audzināšanas pamatprincipiem, un neatbilst sportista, kurš pārstāv savu 
valsti, ētikas un morāles principiem. Izlases treneris var neiekļaut izlases kandidātu vidū vai izslēgt 
no dalībnieku skaita jebkurā laikā, sākot no 2020.gada 15. augusta līdz 2020. gada 5. oktobrim. 
Jauniešu izlases galvenajam trenerim šis lēmums jāpaziņo sportista trenerim un LRF padomei. Ja 
sportists neatzīst savus pārkāpumus, tad tiek sasaukta LRF padomes sēde, kas lemj par sportista 
atstādīšanu no izlases sastāva. 

- Obligātas medicīniskās/veselības pārbaudes (vismaz 1x gadā). Ieteicamais periods janvāris - jūlijs. 
Izlasē drīkst būt sportists tikai ar ārsta atļauju nodarboties ar sportu. Piesakot izlasei sportistus, 
sportista treneris ir atbildīgs par sportista veselības stāvokli. 

- Obligāta dalība LRF organizētajā treniņu procesā, t.i. veidotajos koptreniņos, testos, pārbaudēs. 
- Obligāta sekmīga valsts pamata izglītības programmas apguve, t.i. jebkurš viens nesekmīgs 

vērtējums kādā no mācību priekšmetiem skolēna liecībā izlases kandidātam automātiski liedz dalību 
izlasē. 

 
LRF jauniešu izlases dalībnieku paziņošanas oficiālais datums: 2020. gada 16.augusts 
 
 
 
 
 



 
LRF izlases veidošanas kopsavilkums 
Sacensību nosaukums Pamatsastāvs Treneri Apkalpojošais Fizioterapeits 

   personāls  
EČ 2020 Dessel, Beļģija Max 5 1 2 ? 

     
LRF jauniešu izlases apkalpojošais komandas sastāvs EČ 2020 

1. Komandas vadītājs – Artis Ozols 
2. Galvenais treneris – Miks Puķītis 
3. Mehāniķis – Gundars Osis 
4. Ārsts/ fizioterapeits – ? 

 
Piezīme: Uz 2020.gada Eiropas čempionātu, jauniešu izlasei netiek organizēts kopējs brauciens. 
LRF katram izlases sportistam nodrošinās:  

- 500 EUR līdzfinansējumu Eiropas čempionāta, dokumentāli pierādāmu izdevumu segšanai 
(ceļošanas izdevumi, dzīvošanas izdevumi, ēdināšanas izdevumi, dienas naudas, dalības maksas); 

- Divi Latvijas BMX izlases sacensību formas krekli; 
- Brīvā laika formas komplekts (2 t-krekli, šorti, jaka, treniņbikses). 

 
 


