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Rīgā, 2013. gada 10. septembrī
Piedalās: Uģis Voicesčuks, Paulis Bričonoks, Eduards Rēns.
Dienas kārtība:
1.
2.
3.
4.

2014. gada MTBO sacensību kalendāra projekts
Atlases noteikumi 2014. gada Pasaules čempionātam Polijā
Garās distances starta vietu sadales kārtība Pasaules čempionātā
Latvijas MTBO ranga nolikums

Par 1. jautājumu (kalendāra projekts):
Saņemts Mārtiņa Lasmaņa kalendāra apkopojums ar tradicionālajām MTBO sacensībām Baltijas
valstīs (1. pielikums). Paulis Bričonoks informē, ka ZVOC vēlas uzņemties sarīkot Latvijas čempionātu
Valmieras pusē, un iespējams, ka sacensību apvidus Tukuma pusē Kāpā 2014 atļaus rīkot velo
orientēšanos visas 3 dienas.
Notiek diskusija par piemērotākajiem datumiem Latvijas čempionāta norisei. Varianti ir jūlijs un
augusts. Tiek secināts, ka vispiemērotākā būtu augusta 2. nedēļa, (10‐11. datums), jo tad gatavošanās
Pasaules un Latvijas čempionātiem netraucē viens otram. Sarīkojot čempionātu jūlijā nav iespējams
noturēt fizisko formu līdz augusta beigām. Ja LČ ir atlases sacensības uz PČ, tad sportistiem var būt
primārais mērķis atlasīties, un vienalga, kas pēc tam. Tomēr galu galā datumi būs atkarīgi no
organizatora iespējām.
Latvijas čempionātam garajā distancē jānotiek pēc iespējas agrāk, būtu labi to iekļaut kā vienu no
dienām Latvijas 3‐dienās jūnija 2. nedēļā. Tas saistīts ar atlasi uz garo distanci Pasaules čempionātā.
Lietuvas čempionāti sprintā un vidējā distancē tradicionāli notiek maija beigās, kamēr garā distance
un stafetes septembra beigās. Baltijas čempionātu 2014. gadā rīko Lietuva, tātad ļoti iespējams, ka
tas notiks vienā no šiem diviem datumiem. Pieņemts zināšanai.
Paulis Bričonoks pieļauj iespēju, ka Kāpā varētu būt iespējams sarīkot garo distanci, lai to varētu
iekļaut atlasei uz garo distanci Pasaules čempionātā.
Komisija atbalsta Mārtiņa Lasmaņa ierosinājumu, ka pavasarī būtu nepieciešamas 2‐dienas. Tas
atvieglotu organizatoram Lietuvas un Igaunijas sportistu piesaisti. Eduards Rēns informē, ka A2 klubs
iespējams varētu sarīkot vienas MTBO sacensības pavasarī vienā nedēļas nogalē ar Purva bridēja
kausu.
Par 2. jautājumu (atlases Pasaules čempionātam):
Paulis Bričonoks uzsver, ka nav obligāti jābūt mērķim nosūtīt 6+6 cilvēku komandu. Nepieciešamais
minimums būtu 4+4, lai stafetēm būtu vismaz 1 rezervists, un neizveidojas situācija kāda bija šogad
junioriem. Uģis Voicesčuks norāda, ka kamēr dalība ir pašfinansējums, tikmēr nebūtu korekti liegt

kādam piedalīties, ja viņš to vēlas, un ir vieta komandā. Tiek nolemts izlases skaitlisko sastāvu
neierobežot.
Saņemts Mārtiņa Lasmaņa piedāvājums veidot universālu atlases kārtību, kas balstītos uz izveidoto
MTBO rangu. Tiek diskutēts, vai izmantot rangu, vai arī nepieciešamas atlases sacensības. Tiek
nolemts, ka 2014. gadā tiks izmantotas atlases sacensības, jo tās motivē sportistus uzrādīt labus
rezultātus konkrētās sacensībās, nevis krāt punktus visu gadu.
Paulis Bričonoks vēlas, lai atlases sacensībās tiktu iekļauts Latvijas čempionāts augustā. Tas rada
problēmu ar PČ vārdisko pieteikumu, kura termiņš ir 1. augusts. Uģis Voicesčuks norāda, ka šogad
Eiropas čempionātā ar poļiem bija iespējams vienoties par vēliem pietiekumiem, un ka Pasaules
čempionātu rīkos tā pati organizatoru komanda. Tiek nolemts atlases sacensībās iekļaut abas LČ
dienas augustā.
Eduards Rēns iesaka atlases kalendāru veidot tā, nebūtu situācija kāda izveidojās šogad, kad visi
nevarēja piedalīties. Vērtēja 3 no 4 distancēm, kas notika pāros pa divām, līdz ar to bija jābrauc uz
abām, un ne visi varēja tikt. Būtu labāk, ja atlases varētu savākt divās nedēļas nogalēs no trijām vai
četrām.
Tiek atbalstīts iesniegtais Mārtiņa Lasmaņa priekšlikums pasaules ranga TOP 25 sportistus atbrīvot no
atlasēm. Šobrīd līdz tam vēl ejams tāls ceļš, taču ja tā notiks, tad šie sportisti atlases sacensībās tāpat
būs galvas tiesu pārāki par pārējiem, un nevajag viņiem spiest tajās piedalīties.
Ņemot vērā šī gada pieredzi ar atlasēm, Uģis Voicesčuks ierosina turpmāk sastāvu noteikt nevis pēc
formulas 5+1, kur 5 pēc atlases, un 1 pēc komisijas lēmuma, bet gan 3+3. Gadījumā, ja kāds atlasās
pēc Pasaules ranga TOP 25, attiecīgi 2+3. Komisija šo ierosinājumu atbalsta. Nosakot sportistus pēc
lēmuma tiks ņemta vērā Latvijas rangā esošā informācija, kā arī pašu sportistu iesniegtā informācija
par saviem startiem ārzemēs.
Komisija secina, ka kamēr nav zināms precīzs nākamā gada sacensību kalendārs, tikmēr precīzus
atlases datumus un termiņus grūti nosaukt. Tiek nolemts, ka atlasē tiks iekļautas 5 no 6 zemāk
minētajām distancēm:





Noteikti Latvijas čempionāts garajā distancē Latvijas 3‐dienu ietvaros jūnija 2. nedēļā;
Viena diena Kāpā jūnija pēdējā nedēļā;
Divas dienas Baltijas čempionātā, ja tas notiks jūlijā, ja ne, tad jūlija Igaunijas čempionātā;
Noteikti Latvijas čempionāts sprintā un vidējā distancē augusta 2. nedēļā.

Veidojas diskusija, vai nepieciešams iekļaut sacensības ārpus Latvijas, kuras gaitā tiek secināts, ka ir
tikai normāli, ka izlases līmeņa sportistiem jāspēj piedalīties sacensībās kaimiņvalstīs, jo tikai uz vietas
augstvērtīgus rezultātus ilgtermiņā nav iespējams sasniegt.
Tiks vērtētas 3 no 5 ieskaitēm. Galīgais atlases sacensību kalendārs tiks precizēts līdz 15. aprīlim.
Par 3. jautājumu (garā distance Pasaules čempionātā):
Sākot ar 2013. gadu Pasaules čempionātos garajā distancē katrai valstij ieviestas dalībnieku skaita
kvotas. Eduards Rēns informē, ka saskaņā ar IOF aprēķinu sistēmu kamēr Latvijai nebūs vismaz kāds
sportists Pasaules ranga trīsdesmitniekā, četrdesmitniekā uz attiecīgā gada 31. maiju, tikmēr puišiem

būs 1 starta vieta, un dāmām‐ kā paveiksies. Ja čempionātam pieteiksies daudz dalībnieces, tad arī
tikai 1 vieta, ja ne vairāk par 66, kā šogad Igaunijā, tad vairāk. Piešķirtās kvotas tiek publicētas 2
mēnešus pirms čempionāta, tātad jūnija vidū, reizē ar PČ 3. biļetenu.
Komisija atbalsta Mārtiņa Lasmaņa priekšlikumu, ka garās distances vietu sadalījums jāpaziņo pēc
iespējas agrāk, vēlākais jūlija vidū, lai sportists varētu attiecīgi gatavoties. Tiek nolemts vērtēt 2 no 3
ieskaitēm, un noteikti Latvijas čempionātu garajā distancē. Visticamākais, ka pārējās divas ieskaites
būs Kāpa un Igaunijas čempionāts. Visās 3 sacensībās tiks vērtēta garā distance, ja tas kalendārā
nebūs iespējams, tad 2 garās un 1 vidējā.
Par 4. jautājumu (velo‐o rangs):
Komisija secina, ka velo‐o rangs (http://odb.lv/lapa/1045/Velo) ir ļoti laba iniciatīva un palīdzēs labāk
izvērtēt katra sportista sniegumu. Rangā redzami ne tikai izcīnītie punkti, bet arī startu skaits, kā arī
visu Latvijas sacensību rezultāti.
Tiek nolemts, ka izveidotais rangs var kalpot par pamatu Latvijas kausa vērtējumam MTBO disciplīnā.
Paulis Bričonoks apņemas noskaidot federācijā, kas tam būtu nepieciešams. Ņemot vērā iespējamo
Latvijas kausa izveidi tiek nolemts šogad un turpmāk starptautiskās sacensības, šajā gadījumā Baltijas
čempionātu Igaunijā rangā neiekļaut. Zināmie Latvijas sportistu starti ārzemēs tiks apkopoti atsevišķi,
ārpus ranga.
Pielikumos:
1. Atlases noteikumi izlases sastāva noteikšanai 2014. gada Pasaules čempionātam
2. Provizoriskais sacensību kalendārs 2014. Gadā
3. Velo ranga nolikums
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E. Rēns

