
 

 

 

 

 

 

Latvijas jaunatnes šosejas riteņbraukšanas jauniešu izlases kritēriji dalībai Eiropas 

Jaunatnes Olimpiskajā Festivālā (turpmāk – EJOF) 
 

 

Norises vieta: Maribor, Slovēnija: 

2023. gada 23. – 29. jūlijs 

 

Dalībnieki šosejas riteņbraukšanas sacensībās: 

 Jaunieši puiši, 2007. – 2008. gadā dzimušie. 

 

Kvotu skaits: 3 

Atlases kritēriju rangā ietvertās sacensības: 

N.p.k. Laika periods Sacensības nosaukums Disciplīna Vieta 

1. 13.  – 14.05. Latvijas jaunatnes kausa 3. posms Grupas brauciens Kuldīga 

2. 24.-26.05. RRS daudzdienu velobrauciens Kopvērtējums Rīga 

3. 9. – 11.06. Latvijas un Baltijas jaunatnes kausa 4. 

posms 

Kopvērtējums 

 

Smiltene 

4. 22.06. Latvijas (Baltijas) čempionāts šosejas 

riteņbraukšanā 

ITT Rīga 

5. 24.06. Latvijas (Baltijas)čempionāts šosejas 

riteņbraukšanā 

Grupas brauciens Alītā 

 

 Latvijas  jauniešu šosejas riteņbraukšanas izlases kandidāti ir 2023. gadā licencēti sportisti. 

 

1. Latvijas jauniešu šosejas riteņbraukšanas izlases dalībnieku atlases modelis: 

1.1. Visi 3 sportisti dalībai EJOF tiek atlasīti pēc izcīnīto punktu summas (atlases kritērijiem). 

1.2. Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu ieņem sportists, kurš ieguvis vairāk atlases punktus 

Latvijas čempionātā grupas braucienā. 

1.3. Ja sportists, kurš atlasījies pēc 1.1. punkta kārtības nevar vai nevēlas startēt, viņa vietu aizņem 

nākamais sportists ranga rezultātu secībā. 

1.4. Punktu saņemšanai tiek vērtēta faktiski izcīnītā vieta starp visiem sacensību dalībniekiem. 

 

3. Atlases periods un rezultātu paziņošana: 

3.1. Noteiktais atlases periods ir no 2023. gada 15. maija līdz 2023. gada 25. jūnijam.  

3.2. Atlases rezultāti tiek paziņoti un nosūtīti Latvijas Olimpiskajai komitejai 2023. gada 27. jūnijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

         2 . Atlases sacensību vērtēšanas kārtība 

 

 Latvijas 

čempionāts 

ITT un RR 

Baltijas kausa 

Smiltenes posms 

RR 

Latvijas 

kausa posma 

Kuldīgas 

posms RR 

RRS d.d. 

kopvērtējums 

Vieta Punkti par vienu posmu 

1.  20 15 12 

2.  17 12 10 

3.  15 10 8 

4.  13 8 7 

5.  11 7 6 

6.  9 6 5 

7.  7 5 4 

8.  5 4 3 

9.  3 3 2 

10.  2 2 1 

11.  1 1  

 

 

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 zēnu šosejas riteņbraukšanas izlases galvenais treneris Jānis Veide. 

 

 

 

 

 
 
 

 


