
 
 

Latvijas BMX jauniešu izlases dalībnieku atlases kriteriji startam 2019.gada EČ un PČ 
(Latvijas BMX jauniešu izlases dalībnieki 2019) 

 
 

Atlases kritēriju sacensību grafiks: 
 

Atlases kritēriju sacensību vecumu grupas: 
N.p.k. Datums Sacensības nosaukums Vecuma grupas 

1. 2.03.2019. VFS sacensības B14; B15; B16 
    

2. 11.05.2019.- 
15.06.2019. 

SMScredit.lv BMX čempionāta trīs labākie 
rezultāti no 4 sacensībām 

B14; B15/16 (vērte atsevišķi) 

  
(Jelgava, Ventspils, Mārupe, Valmiera 
(Avoti))  

3. 30.03.2019.- 
26.05.2019. 

Eiropas kausa sacensību divi labākie 
rezultāti no 6 sacensībām 

G13/14; G15/G16; B14; B15/B16 

  (Verona, Zolder, Sarrians)  
4. 8.07.2019.- 

14.07.2019. 
 Eiropas BMX čempionāts tikai pēc 
augstvērtīga rezultāta kritērija 

G14; G15; G16; B14; B15; B16 

  Atlasei uz PČ!  
 
 

Atlases kritēriju sacensību punktu tabula VFS sacensībās/ SMScredit.lv BMX čempionātā: 
1.vieta  2.vieta 3.vieta  4.vieta 5.vieta  6.vieta  7.vieta  8.vieta 

22p  18p 15p  13p 11p  10p  9p  8p 
      

9.vieta / ½ 5.vieta 10.vieta / ½ 6.vieta 11.vieta / ½ 7.vieta  12.vieta / ½ 8.vieta  
 6p  4p  2p   1p  
 

Atlases kritēriju sacensību punktu tabula Eiropas kausa (EK) sacensībās B14 un B16: 
1.vieta  2.vieta 3.vieta  4.vieta 5.vieta  6.vieta  7.vieta  8.vieta 

44p  36p 30p  26p 22p  20p  18p  16p 
      

9.vieta / ½ 5.vieta 10.vieta / ½ 6.vieta 11.vieta / ½ 7.vieta  12.vieta / ½ 8.vieta  
 12p  12p  12p   12p  
 

Atlases kritēriju sacensību punktu tabula Eiropas kausa (EK) sacensībās B15: 
1.vieta  2.vieta 3.vieta  4.vieta 5.vieta  6.vieta  7.vieta  8.vieta 

66p  54p 45p  39p 33p  30p  27p  24p 
      

9.vieta / ½ 5.vieta 10.vieta / ½ 6.vieta 11.vieta / ½ 7.vieta  12.vieta / ½ 8.vieta  
 18p  18p  18p   18p  
 

  



 
 Latvijas BMX jauniešu izlases kandidāti ir sportisti, kuri 2018.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 2018. gada 
Latvijas Nacionālajā BMX čempionātā. Izlases kandidātu piesaka sportista treneris, iesūtot 
gada treniņu plānu/ pieteikumu Latvijas BMX jauniešu izlases galvenajam trenerim līdz 
2019. gada 15. februārim. Plāna savlaicīgas neiesūtīšanas gadījumā sportistam 
automātiski tiek liegta kandidatūra izlasē. 
 
 Latvijas BMX jauniešu izlases dalībnieku vērtēsanas modelis: 

 ATLASEI EIROPAS BMX ČEMPIONĀTAM (Valmiera, Latvija) 
 

1) Pēc augstvērtīga rezultāta Eiropas BMX kausa sacensībās: Ja kāds no Latvijas BMX jauniešu 
izlases G14, G16, B14 un B16 vecuma grupu kandidātiem jebkurās divās atlases kritērijos 
iekļautajās Eiropas kausa sacensībās (Verona, Zolder, Sarrians) izcīna 1.-8.vietu, tad sportists tiek 
automātiski iekļauts jauniešu izlases pamatsastāvā. 
Ja kāds no Latvijas BMX jauniešu izlases G15 un B15 vecuma grupas kandidātiem jebkurās divās 
atlases kritērijos iekļautajās Eiropas kausa sacensībās (Verona, Zolder, Sarrians) izcīna 1.-
16.vietu, tad sportists tiek automātiski iekļauts jauniešu izlases pamatsastāvā. 

 
2) Pēc atlases sacensību kritērija: B14, B15 un B16 vecuma grupu zēni izcīna punktus (vietas) 

pamatsastāvā sacenšoties savā starpā! 
 

3) Pēc Latvijas BMX Jauniešu izlases galvenā trenera izvēles: Jauniešu izlases galvenajam 
trenerim ir tiesības nosaukt 2 (divus)  papildus sportistus, ko iekļaut izlases dalībnieku vidū. 

 
Jauniešu izlases pamatsastāvs – maksimums 6 (seši) G14, G15, G16, B14, B15 un B16 grupu 

jaunieši pēc individuāli uzrādītajiem rezultātiem, summējot punktus* pēc punktu tabulas, visās 
kvalifikācijas sacensībās. 

Jauniešu izlases papildus sastāvs- maksimums 2 (divi) G14, G15, G16, B14, B15 un B16 grupu 
jaunieši, kurus izlases dalībnieku var iekļaut jauniešu izlases galvenais treneris. 

*- vienāda punktu skaita gadījumā vai vairāku augstvērtīgu rezultātu gadījumā, Latvijas BMX 
jauniešu izlases dalībnieku izvēlas un nosauc jauniešu izlases galvenais treneris. Ja izlases kandidātam 
nav Starptautisko BMX sacensību (Eiropas kausa sacensību) punkti, tad jauniešu izlases galvenajam 
trenerim ir tiesības attiecīgo sportistu izlases dalībnieku vidū neiekļaut.  
 

 ATLASEI PASAULES BMX ČEMPIONĀTAM (Zolder, Beļģija): 
 

1) Pēc augstvērtīga rezultāta Eiropas BMX kausa sacensībās: Ja kāds no Latvijas BMX jauniešu 
izlases G14, G16, B14 un B16 vecuma grupu kandidātiem jebkurās divās atlases kritērijos 
iekļautajās Eiropas kausa sacensībās (Verona, Zolder, Sarrians) izcīna 1.-3.vietu, tad sportists tiek 
automātiski iekļauts jauniešu izlases pamatsastāvā. 
Ja kāds no Latvijas BMX jauniešu izlases G15 un B15 vecuma grupas kandidātiem jebkurās divās 
atlases kritērijos iekļautajās Eiropas kausa sacensībās (Verona, Zolder, Sarrians) izcīna 1.-8.vietu, 
tad sportists tiek automātiski iekļauts jauniešu izlases pamatsastāvā. 
 



 
2) Pēc augstvērtīga rezultāta Eiropas BMX čempionātā: Ja kāds no Latvijas BMX jauniešu izlases 

G14, G15, G16, B14, B15 un B16 vecuma grupu kandidātiem 2019. gada Eiropas BMX 
čempionātā izcīna 1.-3.vietu, tad sportists tiek automātiski iekļauts jauniešu izlases 
pamatsastāvā. 
 

3) Pēc atlases sacensību kritērija: B14, B15 un B16 vecuma grupu zēni izcīna punktus (vietas) 
pamatsastāvā sacenšoties savā starpā! 
 

4) Pēc Latvijas BMX Jauniešu izlases galvenā trenera izvēles: Jauniešu izlases galvenajam 
trenerim ir tiesības nosaukt 2 (divus) papildus sportistus, ko iekļaut izlases dalībnieku vidū 

 
Jauniešu izlases pamatsastāvs – maksimums 4 (četri) G14, G15, G16, B14, B15 un B16 grupu 

jaunieši pēc individuāli uzrādītajiem rezultātiem, summējot punktus* pēc punktu tabulas, visās 
kvalifikācijas sacensībās. 

Jauniešu izlases papildus sastāvs- maksimums 2 (divi) G14, G15, G16, B14, B15 un B16 grupu 
jaunieši, kurus izlases dalībnieku var iekļaut jauniešu izlases galvenais treneris. 
*- vienāda punktu skaita gadījumā vai vairāku augstvērtīgu rezultātu gadījumā, Latvijas BMX jauniešu 
izlases dalībnieku izvēlas un nosauc jauniešu izlases galvenais treneris. Ja izlases kandidātam nav 
Starptautisko BMX sacensību (Eiropas kausa sacensību) punkti, tad jauniešu izlases galvenajam 
trenerim ir tiesības attiecīgo sportistu izlases dalībnieku vidū neiekļaut. 
 
 
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 2019.gada 15. 
februāra līdz 2019. gada 28. jūlijam. Jauniešu izlases galvenajam trenerim šis lēmums jāpaziņo 
sportista trenerim un LRF padomei. Ja sportists neatzīst savus pārkāpumus, tad tiek sasaukta LRF 
disciplinārā komisija, kas lemj par sportista atstādīšanu no izlases sastāva. 

 
- Obligātas medicīniskās/veselības pārbaudes (vismaz 1x gadā). Ieteicamais periods janvāris - 

marts. Jauniešu izlases kandidāta (sportista) trenera apstiprinājums tam ir sportista pieteikšana 
Latvijas izlases kandidātiem ar treniņu plāniem. 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 organizetajā treniņu procesā, t.i. veidotajos koptreniņos, testos, parbaudēs. 

 
- 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 organizēto Latvijas BMX jauniešu izlases kandidātu koptreniņu plāns: 
 

N.p.k. Datums Nosaukums/ iespējamā norises vieta Dalībnieki/ mērķi/ uzdevumi 
1. 15.02.2019.- 

15.03.2019. 
VFS sacensības/ koptreniņš Visi apstiprinātie Latvijas BMX jauniešu 

izlases kandidāti. 
Novērtēt kandidātu VFS, vingrinājumu 
izpildes tehniku. Analizēt, attīstīt un 
pilnveidot jauniešu fiziskās prasmes un 
iemaņas. 

  Valmiera  
2. 15.02.2019.- 

15.06.2019. 
Fiziskās, tehniskās un taktiskās 

sagatavotības koptreniņi 
(arī pirms un/vai pēc sacensībām) 

Latvijas BMX jauniešu izlases galvenā trenera 
izraudzītie izlases kandidāti/ dalībnieki 
(optimāli 8-10 sportisti). 
Novērtēt kandidātu speciālo fizisko, tehnisko 
un taktisko sagatavotību, attīstīt un pilnveidot 
to. 

  Dažādi  

3. 

19.06.2019.- 
3.07.2019 

Mācību treniņu nometne (MTN) Latvijas BMX jauniešu izlases dalībnieki (līdz 8 
sportisti), kā arī papildus galvenā trenera 
uzaicinātie sportisti. 
Pēc iespējas pilnvērtīgāk sagatavoties startam 
EČ. 
 

  Valmiera  
 

 
LRF jauniešu izlases dalībnieku paziņošanas oficiālais datums: 2019. gada 18.jūnijs* 
*- papildus PČ dalībnieku paziņošanas oficiālais datums: 2019. gada 15. jūlijs 
 

LRF izlases veidošanas kopsavilkums 
Sacensību nosaukums Pamatsastāvs Treneri Apkalpojošais LOV Komandas 

 Papildus sastāvs  personāls personāls kopskaits 
EČ 2019 Valmiera, Latvija Max 6 1 2 ? ? 

 Max 2     
PČ 2019 Zolder, Beļģija Max 4 1 2 ? ? 

 Max 2     
 
 

LRF jauniešu izlases apkalpojošais komandas sastāvs EČ 2019 
1. Komandas vadītājs/ galvenā trenera asistents – Artis Ozols 
2. Galvenais treneris – Miks Puķītis 
3. Mehāniķis – Gundars Osis 
4. Ārsts/ fizioterapeits – Elvis Puroms 

 
LRF BMX jauniešu izlases treneris  Miks Puķītis 


