Apstiprināts 19. novembra LOF Valdes sēdē

Atlases noteikumi Latvijas MTBO pieaugušo izlases dalībai
2015. gada Pasaules čempionātā un Pasaules kausa posmos

1.

Visi izlases kandidāti aizpilda anketu. Tas vairāk ir informatīva rakstura pasākums, lai
apzinātu izlases kandidātu loku. Ja anketa nav aizpildīta, tad izlases komisija neuzņemas
atbildību par to, ka var netikt apzinātas šī potenciālā dalībnieka vēlmes, iespējas, utt.

2.

Izlases sastāva noteikšanai izmanto sistēmu “3+3”, kur 3 dalībnieki tiek noteikti pēc
uzrādītajiem rezultātiem atlases sacensībās, un 3 pēc velo komisijas lēmuma. Atlases
sacensības izvēlētas tā, lai nepieciešamos 3 no 6 rezultātiem varētu iegūt arī izlaižot kādu
sacensību nedēļas nogali.

3.

Pasaules ranga TOP 25 sportisti uz 2015. gada 5. jūliju automātiski tiek iekļauti izlases
sastāvā un ierindoti atlases rezultātu tabulas augšējās ailītēs, attiecīgi samazinot pēc atlases
sacensību rezultātiem nosakāmo izlases dalībnieku skaitu.

4.

Iegūtie punkti tiks noteikti pēc formulas 100 x uzvarētāja laiks / dalībnieka laiks, vērtējot
tikai starp Latvijas sportistiem.

5.

Tiek noteikts kvalifikācijas minimums atlases rezultātiem 90% apmērā no maksimāli
izcīnāmā punktu skaita. Tas nozīmē, ka kandidāti, kas savākuši mazāku punktu skaitu par
270, var tikt iekļauti izlases sastāvā tikai un vienīgi ar izlases komisijas lēmumu.

6.

Izlases komisijas attiecībā uz tās kompetencē atstāto izlases dalībnieku izvēli vadās pēc
Latvijas velo-o rangā (http://odb.lv/lapa/1045/Velo) atrodamās informācijas (punkti, startu
skaits, rezultāti), starptautisko sacensību rezultātiem, kā arī sportistu veselības, attieksmes
un ētikas. Izlases komsijas pieņemtais lēmums attiecībā uz komandas sastāvu nav
apstrīdams.

7.

Ja komisijas kompetencē esošā jautājuma izskatīšanā tiešā veidā skar kādu no izlases
komisijas pārstāvjiem, tad viņam šā jautājuma izskatīšanā nav balsošanas tiesības. Vienādu
balsu skaita gadījumā komisijas vadītāja lēmums ir izšķirošais.

8.

Izlases sastāvs tiek nosaukts līdz vārdiskā pieteikuma iesniegšanas termiņam saskaņā ar
Pasaules čempionāta nolikumu (2015. gada 10. jūlijs) un apstiprināts nākamajā LOF Valdes
sēdē 15. jūlijā.

Kā atlasi dalībai Pasaules čempionātā vērtēs 3 no 6 sacensībām:
 Baltijas čempionāta 2 distances (vidējā, masu starts) 16-17. maijā Rīgā;
 Lietuvas čempionāts 30-31. maijā (sprints, vidējā distance);
 Kāpas MTBO 2-dienas un LČ garajā distancē 27-28. jūnijā Amatciemā.
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Starta grupas Pasaules čempionātā


Nosakot Pasaules čempionāta starta grupas, tiek ņemti vērā tikai sportistu savstarpējie punkti
šādās distancēs (pēc tās pašas formulas, kas atlases rezultātiem):
3-dienas
Sprints

2 no 4

Vidējā

2 no 4



Garā

2 no 3
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Šie rezultāti tiks apkopoti un publicēti mājas lapā velo.lof.lv ne vēlāk kā 1 kalendārās nedēļas
laikā pēc pēdējām starta grupu sadales noteikšanas sacensībām (Latvijas čempionāta).



Par starta grupām vienojas visi komandas dalībnieki komandas sapulcē. Katram dalībniekam ir
priekšroka ieņemt to starta grupu, kāda viņam pienākas saskaņā ar starta grupu tabulas
rezultātiem attiecīgajā distancē. Sapulci sasauc un vada izlases komandas vadītājs.



Starti Lietuvā un Igaunijā iekļauti, jo izlases kandidātiem maksimāli jāizmanto iespējas startēt
spēcīgā konkurencē tuvējās ārzemēs.



Gadījumā, ja Pasaules čempionāta laikā neviens Latvijas sportists nav individuāli kvalificējies
garās distances A-finālam, tad vienīgā valstij garantētā starta vieta garajā tiek izlemta uz vietas
čempionātā, sportistiem savstarpēji vienojoties prioritārā secībā saskaņā ar atlases sacensību
rezultātiem.

Pasaules kausa posmi
Atlases sacensības uz Pasaules kausa posmiem nav paredzētas. Sportisti, kas vēlas startēt Pasaules
kausa posmos par saviem līdzekļiem, dara to zināmu izlases komisijai, kas kārto pieteikumus.
Nepieciešamības gadījumā par atlases rezultātiem tiek uzskatīta Latvijas MTBO ranga tabula
attiecīgi uz 2015. gada 1. martu (1. posmam Ungārijā) vai 17. maiju (2. posmam un vienlaicīgi
Eiropas čempionātam Portugālē).

Finansējuma sadales kritēriji dalībai izlases sacensībās
1. Tā kā LOF velo orientēšanās komisijas finansējums ir ierobežots, tad daļēji iespējams atbalstīt
tikai dalību Pasaules čempionātos. Sportistiem jārēķinās ir pilnu vai daļēju pašfinansējumu.
2. Ja izlases sacensībās Latvija neizmanto visas starta vietas,
sportistiem startēt par saviem līdzekļiem.

tad izlases komisija neliedz

3. Atbilstoši Pasaules čempionāta rezultātiem sportisti saņem prēmijas (iecerēts, ka šī sistēma
saglabāsies no gada uz gadu):
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3.1. Par rezultātiem Pasaules čempionāta individuālajās distancēs, ja sportists ieņēmis vietu
vismaz rezultātu tabulas pirmajā pusē, ņemot vērā visus ar rezultātu finišējušos,
diskvalifētos vai nefinišējušos sportistus):
3.1.1. Sešas prēmijas 60 eiro apmērā tiek piešķirtas labākajam Latvijas sportistam katrā
no individuālajām distancēm.
3.1.2. Ja viens un tas pats sportists ir labākais visās 3 distancēs, tad trešo prēmiju saņem
nākamais visaugstākās vietas ieguvējs, vērtējot visas distances kopā.
3.2. Par iekļūšanu Pasaules čempionāta stafetes komandas sastāvā:
3.2.1. Par iekļūšanu stafetes komandas sastāvā sportistiem tiek piešķirti 60 eiro.
3.2.2. Gadījumā, ja kādā no grupām tiek pieteiktas 2 stafetes komandas, tad atbilstoši
stafetes rezultātiem labākie saņem 2/3 un vājākie 1/3 no paredzētās prēmijas.
3.3. Par augsvērtīgiem rezultātātiem Pasaules čempionātā:
3.3.1. Par 11-20. vietu individuāli tiek piešķirti 100 eiro.
3.3.2. Par 1-10. vietu individuāli tiek piešķirti 400 eiro.
3.3.3. Par 7-10. vietu stafetes sacensībās komandai tiek piešķirti 180 eiro.
3.3.4. Par 1-6. vietu stafetes sacensībās komandai tiek piešķirti 600 eiro.
3.3.5. Ja viens un tas pats sportists vairākkārt izpilda punktos 3.3.1. un 3.3.2. minētos
kritērijus, tad par katru nākamo šajos punktos sasniegto rezultātu prēmija tiek
piešķirta 50% apmērā.
4. Saņemtās prēmijas sportisti var izmantot tikai Pasaules čempionātu vai citu izlases sacensību
izdevumu segšanai, tai skaitā arī nākamajā kalendārajā gadā, federācijai apmaksājot rēķinus
vai komandējumus.
5. LOF velo orientēšanās komisijas budžeta pārpalikums tiek novirzīts visu (juniori+elite) Pasaules
čempionāta dalībnieku ceļa izdevumu segšanai to sadalot vienādās daļās.
6. Velo orientēšanās komisija pēc Pasaules čempionāta sagatavo aprēķinu ņemot vērā piešķirtās
prēmijas un federācijas apmaksātos rēķinus. Pozitīvais atlikums tiek pārnests nākamo izlases
sacensību pēc sportista izvēles izdevumu segšanai, par negatīvo starpību katram sportistam
(vai viņa klubam, vai atbalstītājiem) LOF izpilddirektors izrakstīta rēķinu, kas apmaksājams 30
dienu laikā.

Finansējuma sadales kritēriji junioriem
Atbilstoši Pasaules junioru čempionāta rezultātiem sportisti saņem prēmijas pēc analoģiskiem
kritērijiem kā pieaugušo izlasē, taču 2/3 apmērā.
Izņēmumi un papildinājumi:
1.

Pieaugušo punkts 3.2.1 tiek papildināts, ka komandai papildus jāuzrāda rezultāts vismaz tabulas
pirmajā pusē, ņemot vērā visas ar rezultātu finišējušās, diskvalifētās vai nefinišējušās komandas.

2.

Nav spēkā pieaugušo punkts 3.3.3, jo junioros startē būtiski mazāks komandu skaits.
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Pasaules čempionāta aptuvenās izmaksas
2015. gada Pasaules čempionāta Liberecā (CZE) aptuvenās izmaksas vienam sportistam ir
aptuveni 450 eiro. Junioriem par 80 eiro mazāk. To veido:


255 eiro (170 junioriem) dalības maksās (akreditācijas maksa, sprints, vidējā un garā distance);



60-70 eiro ceļa izdevumos (2x1300 km, plus braukāšana uz/no sacensībām);



70-80 eiro dzīvošanas izdevumi. Organizatori piedāvā 6-vietīgas hosteļa istabiņas par 10 eiro/dienā
(to skaits ierobežots!). Dzīvojot viesnīcā papildus 100-120 eiro;



Ēšanas izdevumi;



Papildus iespēja bankets- 40 eiro.
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