
Latvijas jaunatnes šosejas riteņbraukšanas meiteņu izlases kritēriji dalībai Eiropas
Jaunatnes Olimpiskajā Festivālā (turpmāk – EJOF)

Norises vieta: Maribor, Slovēnijā:
2023. gada 23. – 29. jūlijs

Dalībnieki šosejas riteņbraukšanas sacensībās:
 Jaunietes meitenes, 2007. – 2008. gadā dzimušās.
Kvotu skaits: (2)sportistes gan uz grupas, gan individuālo braucienu.

Atlases kritēriju rangā ietvertās sacensības:

N.p.k. Laika periods Sacensības nosaukums Disciplīna Vieta
1. 15. – 16.04.23 Latvijas un Baltijas jaunatnes kauss ITT, RR Dobele
2. 21.-22.04.23 Baltijas jaunatnes kauss ITT,RR Utena (Lietuva)
3. 29. – 30.04.23 Baltijas jaunatnes kauss RR Otepe (Igaunija)

4. 13-14.05.23 Latvijas jaunatnes kauss  RR Kuldīga

5. 09-11.06.23 Latvijas un Baltijas jaunatnes kauss RR Smiltene 

6. 18.06.23 Latvijas čempionāts šosejas 
riteņbraukšanā 

ITT  

7. 24.06.23 Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā RR

Latvijas  jauniešu šosejas riteņbraukšanas izlases kandidātes ir 2023. gadā licencētas sportistes.

1. Latvijas jauniešu šosejas riteņbraukšanas izlases dalībnieku atlases modelis:
1.1. Viena sportiste dalībai EJOF tiek atlasīta pēc Latvijas jauniešu meiteņu ranga (1. vietas

ieguvēja)
1.2. Otrā sportiste dalībai EJOF tiek atlasīta pēc treneru izvēles, kas balstīta uz sportistes iespējām

sasniegt augstvērtīgāko rezultātu attiecīgajā trasē. 
1.3. Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu ieņem sportiste, kura ieguvusi vairāk atlases

punktus Latvijas čempionātā grupas braucienā.
1.4. Ja sportiste, kura atlasījusies pēc 1.1. punkta kārtības nevar vai nevēlas startēt, viņa vietu

aizņem nākamais sportists ranga rezultātu secībā.

2. Atlases periods un rezultātu paziņošana:
2.1. Noteiktais atlases periods ir no 2023. gada 15. aprīļa līdz 2023. gada 10. jūlijam. 
2.2. Atlases rezultāti tiek paziņoti un nosūtīti Latvijas Olimpiskajai komitejai 2022. gada 14. jūlijā.



        

 3 . Atlases sacensību vērtēšanas kārtība

Latvijas
čempionāts
ITT un RR

Baltijas kausa posmi Latvijas
kausa posmi

 
Vieta Punkti par vienu posmu

1. 40 12 12
2. 30 10 10
3. 20 8 8
4. 14 7 7
5. 12 6 6
6. 10 5 5
7. 9 4 4
8. 8 3 3
9. 7 2 2
10. 6 1 1
11. 5
12. 4
13. 3
14. 2
15. 1

4. Subjektīvie kritēriji, kas attiecas uz visiem jauniešu izlases kandidātiem:
- Ārpus sacensību un sacensību laikā pieļauti disciplināri pārkāpumi, kas kaitē šosejas

riteņbraukšanas sporta pareizas audzināšanas pamatprincipiem, un neatbilst sportista, kurš pārstāv
savu valsti, ētikas un morāles principiem. Izlases galvenais treneris var neiekļaut izlases sastāvā vai
izslēgt no dalībnieku skaita jebkurā laikā. 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.

Par atlases kritērijiem atbildīgā persona:
Latvijas jauniešu meiteņu šosejas riteņbraukšanas izlases galvenais treneris Raivis Belohvoščiks.


