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Atlases kritēriji Latvijas MTB vīriešu izlases dalībai 
 

2016. gada Vasaras Olimpiskajās Spēlēs Riodiženeiro: 05.-21.08.2016. 
 

 
Kvalifikācijas reglaments vīriešu Olimpiskajam krosam (ME XCO): 

 
Kvotu noteikšanai tiek izmantots *UCI Olimpiskā kvalifikācijas ranga kombinācija no 2015. gada 25. 
maija līdz 2016. gada 25. maijam. Kombināciju sastāda trīs labāko nācijas braucēju punktu kopsumma, 
vērtējot tikai XCO (Olimpiskā formāta kross) sacensības un komandu stafetes rezultātus Pasaules 
čempionātā: 
 

1. UCI nāciju rangs - 1. līdz 5. vietai - 3 dalībnieki 
2. UCI nāciju rangs - 6. līdz 13. vietai - 2 dalībnieki 
3. UCI nāciju rangs - 14. līdz 23. Vietai – 1 dalībnieks 
 

Pavisam OS Vīriešu Elitē startē 50 dalībnieki. 
 
30.09.2014. publicētajā UCI Nāciju rangā Latvija ieņem 30.vietu, provizoriski iespējama 1 vieta 
Olimpiskajā krosā.  

 
Atlases kritēriji Olimpiskajam krosam: 

 
      Lai radītu godīgas un līdzvērtīgas atlases iespējas visiem Latvijas izlases iespējamajiem 
kandidātiem, nacionālajam Olimpiskās atlases XCO sacensību reitingam punktu summēšana tiek 
uzsākta no nulles 2015. gada 1. aprīlī. Latvijas OS dalībnieku atlasei tiek vērtētas sekojošas 
sacensības:  
 

 Latvijas nacionālais XCO čempionāts 

 Eiropas XCO čempionāts 

 Pasaules XCO čempionāts 

 Tikai Eiropas valstīs notiekošie Pasaules Kausa izcīņas posmi 

 UCI kalendārā iekļautās 1. kategorijas XCO sacensības ( katram braucējam tikai trīs labākie 
rezultāti sezonā) 

 UCI kalendārā iekļautās 2. kategorijas XCO sacensības ( katram braucējam tikai divi labākie 
rezultāti sezonā) 

 
Punktu skaits par izcīnīto vietu katrās no minētajām sacensībām tiek piešķirts saskaņā ar UCI 
reglamentu, tiek vērtētas tikai Olimpiskā formāta XCO sacensības. 
 
Šādi Latvijas MTB braucējiem - Olimpisko spēļu dalībnieku kandidātiem - tiek summēti nacionālā 
reitinga punkti divu nākamo sezonu laikā, līdz brīdim, kad LRF oficiāli jāpaziņo UCI Latvijas XCO 
braucēju sastāvu dalībai 2016. gada Olimpiskajās Spēlēs (2016. gada jūnijs). 
 

*Tā kā sieviešu izlase nav ieguvusi punktus, kas ļautu cerēt uz kvotām dalībai sacensībās, kritēriji par 

atlasi netiek apspriesti.  
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