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Finansējuma sadales kritēriji MTBO budžeta ietvaros
1. Ievērojot LOF velo orientēšanās (turpmāk - MTBO) komisijas finansējuma apjomu kalendārā
gada ietvaros tiek plānots finansējumu sadalīt atbilstoši sekojošiem mērķiem un proporcijām:
1.1. Primāri tas ir atbalsts Latvijas MTBO pieaugušo (WE un HE grupas, turpmāk arī – elites
sportisti), junioru (W20 un H20 grupas) un jauniešu (W16, W18, H16, H18 grupas) izlasei
dalībai starptautiskās augstākā līmeņa izlases sacensībās, sekundāri – tiek sadalīts prēmijās
par augstvērtīgiem rezultātiem Pasaules čempionātā vai Eiropas čempionātā. Šajā punktā
minētajam mērķim tiek izmantoti 90% no MTBO finansējuma budžeta gada ietvaros.
1.2. MTBO attīstības, popularitātes pasākumu rīkošana, Latvijas Kausa un Latvijas Ranga
laureātu apbalvošana. Šajā punktā minētajam mērķim tiek izmantoti līdz 5% no MTBO
finansējuma budžeta gada ietvaros.
1.3. Atbalsts Latvijas čempionāta distanču rīkotājiem. Šajā punktā minētajam mērķim tiek
izmantoti līdz 5% no MTBO finansējuma budžeta gada ietvaros.
2. Ja izlases atlases sacensībās Latvija neizmanto visas starta vietas, tad velo-o komisija neliedz
sportistiem startēt par saviem līdzekļiem.
3. Atbalsta piešķiršanas kārtība:
3.1. Atlasi izturējušiem sportistiem apmaksā sacensību dalības maksu (t.sk. stafetes komandām),
akreditācijas un licences maksas, jaunu izlases formas kreklu un sedz daļējus brauciena
izdevumus, atbilstoši pieejamā finansējuma apjomam.
3.2. Finansējums tiek piešķirts sacensību nosacītā ranga secībā, sākumā finansējot augstāka
ranga sacensības, bet ja finansējums budžeta gada ietvaros netiek iztērēts, tad zemāka ranga
sacensības. Sacensību nosacītais rangs tiek pievienots Pielikumā Nr.1.
3.3. Nosacījumi izlases dalībnieku kvalifikācijai uz atbalstu tiek pievienoti Pielikumā Nr. 2.
4. Atbilstoši Pasaules čempionāta rezultātiem elites sportisti un juniori saņem prēmijas atsevišķi
pa grupām:
4.1. Par 11.-20. vietu individuāli katrā no distancēm tiek piešķirta 100 eiro prēmija.
4.2. Par 1.-10. vietu individuāli katrā no distancēm tiek piešķirta 400 eiro prēmija.
4.3. Par 7.-10. vietu stafetes sacensībās komandai tiek piešķirta 180 eiro prēmija.
4.4. Par 1.-6. vietu stafetes sacensībās komandai tiek piešķirta 600 eiro prēmija.
4.5. Ja viens un tas pats sportists vairākkārt izpilda iepriekšējos punktos minētos kritērijus, tad
kopējā sasniegto rezultātu prēmija tiek ierobežota 500euro apmērā.
5. Par augstvērtīgiem rezultātiem elites sportistiem un junioriem Pasaules Kausa posmos un
Eiropas čempionātā prēmijas tiek noteiktas 50% no punktā 4. minētajām prēmijām.
6. Atbilstoši Eiropas čempionāta rezultātiem jaunieši saņem prēmijas atsevišķi pa grupām:
6.1. Par 1.-10. vietu individuāli katrā no distancēm tiek piešķirta 200 eiro prēmija.
6.2. Par 1.-6. vietu stafetes sacensībās komandai tiek piešķirta 300 eiro prēmija.
6.3. Ja viens un tas pats sportists vairākkārt izpilda iepriekšējos punktos minētos kritērijus, tad
kopējā sasniegto rezultātu prēmija tiek ierobežota 300 euro apmērā.
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7. Saņemtās prēmijas var izmantot tikai Pasaules čempionātu vai citu izlases sacensību izdevumu
segšanai, tai skaitā arī nākamajā kalendārajā gadā, federācijai apmaksājot rēķinus. Piezīme – ja
prēmijām par augstvērtīgiem sasniegumiem konkrētā gada budžetā nebūs līdzekļu, tās tiks
iekļautas nākamā gada LOF velo komisijas budžetā, pamatoti prasot budžeta pieaugumu.
8. MTBO attīstības, popularitātes pasākumu rīkošana, Latvijas Kausa un Latvijas Ranga laureātu
apbalvošanas finansējuma izlietošanas kārtība:
8.1. Var tikt segti mārketinga un MTBO popularizēšanas pasākumi, piemēram, fotogrāfa
apmaksa, sociālo tīklu aktivitātes uzturēšana, MTBO reklāmas izvietošana, reklāmas
materiālu sagatavošana. Šādu pasākumu budžets un izpildījums jāsaskaņo ar MTBO
komisiju;
8.2. Var tikt finansētas balvas Latvijas Kausa un Latvijas Ranga laureātu apbalvošanai.
9. Finansējuma piešķiršanas kārtība atbalstam Latvijas čempionāta distanču rīkotājiem:
9.1. var tik segts LOF nodoklis par Latvijas čempionāta distancēm, ja tāds netiek pievienots
dalības maksām;
9.2. ar LOF velo komisijas lēmumu var tikt atbalstīta karšu materiāla sagatavošana.
10. Ar MTBO komisijas piekrišanu var tikt segti izdevumi par treneru konsultācijām, treniņu plāna
izstrādi un citi izdevumi, MTBO finansējuma budžeta gada ietvaros.
11. Ne prēmija, ne atbalsta nauda nav saņemama skaidras naudas veidā. Sacensību organizatoru
rēķinus un citus uzdevumus apmaksā LOF, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus uz bankas
kontu.
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Pielikums Nr.1
Starptautisko sacensību nosacītais rangs Elites sportistiem un Junioriem
Prioritāte
Nosaukums
A
Pasaules čempionāts
B
Pasaules kauss
C
Eiropas čempionāts

Starptautisko sacensību nosacītais rangs Jauniešiem
Prioritāte
Nosaukums
A
Eiropas čempionāts

Nr.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

Pielikums Nr. 2
Nosacījumi Pieaugušo un Junioru izlases dalībnieku kvalifikācijai
Apraksts
Aizpildīta izlases kandidāta anketa.
Pasaules ranga TOP 25 sportisti (uz pēdējo atlases sacensību datumu) automātiski
tiek iekļauti izlases sastāvā un ierindoti atlases rezultātu tabulas augšējās ailītēs,
attiecīgi samazinot pēc atlases sacensību rezultātiem nosakāmo izlases dalībnieku
skaitu.
Atlases sacensības tiek noteiktas pirms sezonas ar atsevišķu lēmumu, pēc
noklusējuma ietverot visus LK posmus.
Iegūtie punkti katrās no atlases sacensībās katrā no distancēm tiks noteikti pēc
formulas 100 x uzvarētāja laiks / dalībnieka laiks.
Ja sacensībās nav junioru grupas W20 un H20, un juniori startē pieaugušo grupā
WE un HE, tad uzvarētāja laiks punktu aprēķinam tiek samazināts par 10%.
Atlasei un aprēķinam tiek izmantotas sacensības, kurā dalībnieku skaits grupā ir
5 (pieci) un vairāk.
Ja atlases sacensībās sacensību grupā ir mazāk par 5 (pieciem) dalībniekiem, tad,
lai kvalificētos uz atbalstu, atlasei tiek vērtētas sacensības, kas notiek ārpus
Latvijas, piemēram, Lietuvas un Igaunijas MTBO kausu sacensības.
Noteikt kvalifikācijas minimumu atlases rezultātiem 90% apmērā no maksimāli
izcīnāmā punktu skaita.
Noteikt vismaz 2 (divas) distances, kurās jāiegūst kvalifikācijas minimums.
Kandidāti, kas savākuši mazāku punktu skaitu, var tikt iekļauti izlases sastāvā
tikai un vienīgi ar izlases komisijas lēmumu. Komisija attiecībā uz izlases
dalībnieku izvēli vadās pēc Latvijas velo-o rangā atrodamās informācijas (punkti,
startu skaits, rezultāti), starptautisko sacensību rezultātiem, kā arī sportistu
veselības, attieksmes un ētikas. Izlases komisijas pieņemtais lēmums attiecībā uz
komandas sastāvu nav apstrīdams.
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.
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Nosacījumi Jauniešu izlases dalībnieku kvalifikācijai
Nr.
1.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Apraksts
Aizpildīta izlases kandidāta anketa.
Atlases sacensības tiek noteiktas pirms sezonas ar atsevišķu lēmumu, pēc
noklusējuma ietverot visus LK posmus.
Iegūtie punkti katrās no atlases sacensībās katrā no distancēm tiks noteikti pēc
formulas 100 x uzvarētāja laiks / dalībnieka laiks.
Ja sacensībās nav atbilstošās jauniešu grupas W/H16, W/H18, un jaunieši startē
par pakāpi augstākā grupā (W/H18 vai W/H20), tad uzvarētāja laiks punktu
aprēķinam tiek samazināts par 10%. Startējot par divām pakāpēm augstākā grupā
(W/H 20 vai W/H E), tad uzvarētāja laiks punktu aprēķinam tiek samazināts par
20%.
Atlasei un aprēķinam tiek izmantotas sacensības, kurā dalībnieku skaits grupā ir
5 (pieci) un vairāk.
Ja atlases sacensībās sacensību grupā ir mazāk par 5 (pieciem) dalībniekiem, tad,
lai kvalificētos uz atbalstu, atlasei tiek vērtētas sacensības, kas notiek ārpus
Latvijas, piemēram, Lietuvas un Igaunijas MTBO kausu sacensības.
Noteikt kvalifikācijas minimumu atlases rezultātiem 80% apmērā no maksimāli
izcīnāmā punktu skaita.
Noteikt vismaz 2 (divas) distances, kurās jāiegūst kvalifikācijas minimums.
Kandidāti, kas savākuši mazāku punktu skaitu, var tikt iekļauti izlases sastāvā
tikai un vienīgi ar izlases komisijas lēmumu. Komisija attiecībā uz izlases
dalībnieku izvēli vadās pēc Latvijas velo-o rangā atrodamās informācijas (punkti,
startu skaits, rezultāti), starptautisko sacensību rezultātiem, kā arī sportistu
veselības, attieksmes un ētikas. Izvērtēšanai var tikt pieņemta arī treniņu apjoma
apliecinoša informācija. Izlases komisijas pieņemtais lēmums attiecībā uz
komandas sastāvu nav apstrīdams.

