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Atlases kritēriji Latvijas šosejas izlases komandas kandidātiem, dalībai                                 

2020. gada Eiropas un pasaules čempionātos. 
 

 Eiropas  čempionāts       24.08.  -  28.08.  PLOUAY, FRANCIJA. 

 Pasaules  čempionāts     20.09.  -  27.09.  AIGLE, ŠVEICE. 
 

 
Lai noteiktu sportistus, kuri piedalīsies 2020. gada Eiropas un pasaules 

čempionātos sieviešu elites, vīriešu U23 un vīriešu elites grupā, Latvijas 
Riteņbraukšanas federācijas (turpmāk tekstā – LRF) apstiprina sekojošus kritērijus:  
 
1. Viens sportisti, kurš ieguvuši visaugstāko vietu 2020. gada Starptautiskās 
Riteņbraukšanas savienības (UCI)  riteņbraukšanas rangā uz dienu pirms gala sastāva 
nosaukšanas datumiem, tiek atlasīti dalībai Eiropas, pasaules čempionātam grupas braucienā.  
 
2. Atlikušās starta vietas aizpilda sportisti, kurus Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlases 
vecākais treneris izvirza dalībai sacensībās. 
 
 
*Ja sportists, kurš Eiropas un/vai pasaules čempionātam atlasījies pēc LRF kritēriju 1.punkta atsakās 
startēt, vai kādu citu iemeslu dēļ nevar piedalīties, stājas spēkā atlases kritēriju 2.punkts. 
 
 

Dalībai Eiropas un Pasaules čempionātu individuālajā braucienā sieviešu elites, vīriešu 
U23 un vīriešu elites grupā, LRF apstiprina sekojošus kritērijus: 
 
1. Starta vietas aizpilda sportisti, kurus Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlases vecākais 
treneris izvirza dalībai sacensībās. 
 
 
 
Gala sastāva nosaukšanas datumi: Eiropas čempionātam 14.08.2020., Pasaules čempionātam 
19.09.2020. 
 

*Atlases kritēriju izpilde negarantē Latvijas Riteņbraukšanas federācijas pilnīgu vai daļēju finansējumu 

dalībai Eiropas un/vai Pasaules čempionātā. 
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Lai noteiktu sportistus, kuri piedalīsies 2020. gada Eiropas un pasaules 
čempionātos grupas braucienā vīriešu un sieviešu junioru vecuma grupas sportiem un 
sportistēm, LRF apstiprina sekojošus kritērijus:  
 
 
1. Viens sportisti, kuri ieguvuši visaugstākos vietu Latvijas junioru šosejas riteņbraukšanas 
rangā uz dienu pirms gala sastāva nosaukšanas datumiem, tiek atlasīti dalībai Eiropas, pasaules 
čempionātam grupas braucienā, ar nosacījumu, ja sportists izpildījis vismaz vienu no 
sekojošajiem apakšnosacījumiem: 
 
1.1 Sportists 2019. vai 2020. gada sezonā ir finišējis UCI kategorijas šosejas viendienu sacensību 
pirmajos 25% no kopējā startējošo dalībnieku skaita; 
 
1.2 Sportists 2019. vai 2020. gada sezonā vismaz vienu reizi ir finišējis UCI kategorijas šosejas 
daudzdienu sacensību posma 1-10 vietā, vai sacensību kopvērtējumā izcīnījis vietu pirmajos 25% no 
startējošo dalībnieku skaita; 
 
1.3 Sportists 2019. vai 2020. gada sezonā vismaz vienu reizi ir finišējis Nāciju kausa viendienu 
sacensību posma pirmajos 40% no kopējā startējošo dalībnieku skaita; 
 
1.4 Sportists 2019. gada sezonā vismaz vienu reizi ir finišējis Nāciju kausa daudzdienu sacensību 
posma 1. – 20. vietā, vai sacensību kopvērtējumā finišu sasniedzis pirmajos 50% no kopējā startējošo 
dalībnieku skaita. 
 
*Vienādu punktu gadījumā vietu dalībai aizpilda sportists, kas augstāku vietu izcīnījis Latvijas čempionātā grupas 
braucienā 
 

2. Atlikušās starta vietas aizpilda sportisti, kurus Latvijas šosejas riteņbraukšanas 
attiecīgās kategorijas izlases vecākais treneris izvirza dalībai sacensībās. 
 
*Ja sportists, kurš Eiropas un/vai pasaules čempionātam atlasījies pēc LRF kritēriju 1.punkta atsakās startēt, vai 
kādu citu iemeslu dēļ nevar piedalīties, stājas spēkā atlases kritēriju 2.punkts. 
**Ja neviens sportists nav izpildījis kritēriju 1.punktu, stājas spēkā atlases kritēriju 2.punkts. 
 

Dalībai Eiropas un Pasaules čempionātu individuālajā braucienā vīriešu un sieviešu 
junioru vecuma grupas sportiem un sportistēm, LRF apstiprina sekojošus kritērijus: 
 
2. Starta vietas aizpilda sportisti, kurus Latvijas šosejas riteņbraukšanas izlases vecākais 
treneris izvirza dalībai sacensībās. 

 

 
Gala sastāva nosaukšanas datumi: Eiropas čempionātam 14.08.2020., Pasaules čempionātam 
19.09.2020. 
 

*Atlases kritēriju izpilde negarantē Latvijas Riteņbraukšanas federācijas pilnīgu vai daļēju finansējumu 
dalībai Eiropas un/vai Pasaules čempionātā. 
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