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Atlases kritēriji Latvijas Šosejas vīriešu izlases dalībai 
 

2016. gada Vasaras Olimpiskajās Spēlēs RIO 05.-21.08.2016. 
 
 
 

Kvalifikācijas reglaments individuālajam braucienam (ME ITT): 
 

Latvijai nav izcīnītas kvotas dalībai individuālajā braucienā.  
 
 

Kvalifikācijas reglaments grupas braucienam (ME RR): 
 

Kvotu noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji, ņemot vērā sacensības laika posmā: 01.01.2015. -
31.12.2015.  
 
 

1. UCI WorldTour nācijas rangs - 1. Līdz 5. Vietai - 5 dalībnieki 
2. UCI WorldTour nācijas rangs - 6. Līdz 15. Vietai - 4 dalībnieki 
3. UCI EuropeTour nācijas rangs - 1. līdz 6. Vietai – 3 dalībnieki 
 
4. UCI EuropeTour nācijas rangs - 7. līdz 16. Vietai – 2 dalībnieki (APSTIPRINĀTS) 

     5. UCI WorldTour individuālais rangs - vismaz 1 punkts – 1 dalībnieks 
6. UCI EuropeTour individuālais rangs - rangā līdz 200. vietai – 1 dalībnieks 
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Atlases kritēriji grupas braucienam: 
 

 
Lai izvirzītu dalībniekus grupas braucienam, tiek izmantots UCI World Ranking rangs, kurā apvienoti 
UCI WordTour un kontinentālo rangu UCI punkti.  

 
LRF padome apstiprina trīs kandidātus, no kuriem divi tiks izvirzīti dalībai grupas braucienā:  

 

 SMUKULIS Gatis 

 SKUJIŅŠ Toms 

 SARAMOTINS Aleksejs 
 

Vadoties pēc UCI World Ranking ranga, tiek izvrizīts viens sportists dalībai grupas braucienā, taču tiek 
noteikti sekojoši nosacījumi:  

 

 Vienādu punktu skaita gadījumā, tiek izvirzīts sportists, kurš guvis vairāk punktu viendienu 
sacensībās; 

 UCI punkti tiek piešķirti pēc daudzdienu sacensību beigām. Ja kāds no sportistiem atlases 
perioda beigās (11.07.2016.) ir ieguvis punktus, taču tie vēl nav piešķirti, tos pieskaita 
kopējam punktu skaitam.  

 Netiek vērtēti punkti, kas iegūti 2.kategorijas sacensībās.  

 Latvijas Čempionāta punkti tiek ņemti vērā 
 

Otrs dalībnieks tiek izvirzīts pēc Latvijas izlases vecākā trenera sniegtās rekomendācijas, ņemot vērā 
sekojošus aspektus:  
 

 Sportista atbilstība trases profilam un spēja parādīt augstus rezultātus šādā profilā; 

 Sportista sacensību grafiku (tai skaitā treniņnometnes un kopējo gatavošanās programmu 
uz Olimpiskajām spēlēm); 

 Rezultātus viendienu sacensībās; 

 Tiek vērtēta sagatavošanās Jūlija mēnesī (dalība Tour de France, Tour de Pologne); 
 
Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams apstiprināt 2 dalībniekus no izvirzītajiem kandidātiem, LRF 
padome apstiprina 2 rezervistus. Šādā gadījumā dalībnieks tiek izvirzīts pēc Latvijas izlases vecākā 
trenera sniegtās rekomendācijas. 

  

 FLAKSIS Andžs 

 NEILANDS Krists 
 
Ja kāds no izvirzītajiem sportistiem atsakās, tiek atstādināts vai kādu citu objektīvu iemeslu dēļ nevar 
piedalīties Rio Olimpiskajās spēlēs, nākamais dalībnieks tiek noteikts pēc UCI World Ranking ranga. 
 
Atlases periods: 01.01.2016.-11.07.2016. (11.07.2016. tiks publicēts UCI Wrold Ranking rangs) 
 
Galīgo sastāvu no izvirzītajiem sportistiem apstiprina LRF padome, par to balsojot 2016.gada 12.jūlijā. 
Short-list sastāvs LOK jāpaziņo 13.jūlijā.  
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