Pieņemts velo-o komisijas sapulcē 28.02.2013

Atlases noteikumi Latvijas MTBO izlases sastāva noteikšanai dalībai
2014. gada Pasaules čempionātā un Pasaules kausa posmos
1.

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 5 rezultātiem var iegūt arī izlaižot kādu
sacensību nedēļas nogali.

2.

Pasaules ranga TOP 25 sportisti (uz pēdējo atlases sacensību datumu – 13. jūliju)
automātiski tiek iekļauti izlases sastāvā un ierindoti atlases rezultātu tabulas augšējās
ailītēs, attiecīgi samazinot pēc atlases sacensību rezultātiem nosakāmo izlases
dalībnieku skaitu.

3.

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

4.

Noteikt kvalifikācijas minimumu 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.

5.

Kamēr vien dalība starptautiskās sacensībās būs dalībnieku vai viņu sponsoru
pašfinansējums, tikmēr izlases komisija mākslīgi neierobežos dalībnieku skaitu Eiropas
un Pasaules čempionātos, Pasaules kausa posmos. Ja izlasē paliks brīvas vietas, jebkurš
sportists, kurš izrādījis interesi tikts nosaukts dalībai starptautiskajās sacensībās.

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 (16. jūlijs)
saskaņā ar Pasaules čempionāta nolikumu.

Atlases sacensības Pasaules čempionāta sprintam un vidējai distancei
Komisija apstiprina 2013. gada rudenī publicēto atlases sacensību projektu. Kā atlasi dalībai
Pasaules čempionātā vērtēs 3 no 5 sacensībām:
 Latvijas čempionāts garajā distancē Kāpas 3-dienās 28. jūnijā Tukumā;
 Latvijas čempionāts sprintā un vidējā distancē 12-13. jūlijā Valmierā;
 Lietuvas (Baltijas) čempionāts sprintā un vidējā distancē 31. maijā- 1. jūnijā Klaipēdā.

Starta kvotas Pasaules čempionāta garajā distancē
Komisija apstiprina 2013. gada rudenī publicēto garās distances atlases sacensību projektu.
Vērtēs 2 no 3 sacensībām:




Garā distance Latvijas MTBO daudzdienās 15. jūnijā Zaķumuižā;
Latvijas čempionāts garajā distancē Kāpas 3-dienās 28. jūnijā Tukumā;
Vidējā distance Latvijas čempionātā 12 vai 13. jūlijā Valmierā.

Punkti tiks rēķināti pēc formulas 100 x uzvarētāja laiks / dalībnieka laiks, vērtējot tikai starp
Latvijas sportistiem.
IOF Latvijai piešķirtās kvotas tiks publicētas jūnija vidū čempionāta 3. biļetenā. Visas piešķirtās
vietas, gan vīriešiem, gan sievietēm, tiks sadalītas saskaņā ar garās distances atlases sacensībās
uzrādītajiem rezultātiem, bez komisijas lēmumiem, un rezultāti publicēti 3 dienu laikā pēc
pēdējām atlases starta.
Piebilde. Iespējams, ka IOF apstiprinās kvalifikācijas sistēmas maiņu garajā distancē, un
turpmāk būs individuālās, nevis nacionālās kvotas. Šādā gadījumā garās distances atlases
rezultāti tiks izmantoti tikai tādā gadījumā, lai sadalītu katrai valstij pienākošos 1 vietu, kas tiks
piešķirta, ja neviens no Latvijas sportistiem nekvalificēsies individuāli. Sīkāka infomācija IOF
lapā: http://orienteering.org/wmtboc-long-distance-qualification-system-under-revision/.
Neatkarīgi no kvalifikācijas sistēmas visas piešķirtās nacionālās kvotas vīriešiem un sievietēm
tiks sadalītas atlases sacensībās, bez komisijas lēmumiem.

Starta grupas Pasaules čempionātā


Nosakot starta grupas pasaules čempionātā tiek ņemti vērā katra sportista rezultāti katrā
attiecīgajā distancē Latvijas čempionātā, Lietuvas čempionātā un Latvijas MTBO
daudzdienās.



Šie rezultāti tiks apkopoti un publicēti mājas lapā velo.lof.lv vienlaicīgi ar atlases
rezultātiem.



Kā pirmais starta grupu izvēlas attiecīgās distances labākais, tad otrs labākais, utt. Gala
lēmumu pieņem komandas vadītājs.

Pasaules kausa posmi


Atlases sacensības uz Pasaules kausa posmiem nav paredzētas. Sportisti, kas vēlas startēt Pasaules
kausā dara to zināmu izlases komisijai, kas kārto pieteikumus.



Nepieciešamības gadījumā par atlases rezultātiem tiek uzskatīta Latvijas MTBO ranga tabula
attiecīgi uz 2014. gada 1. martu (1. posmam Dānijā) vai 30. jūniju (2. posmam Zviedrijā).

