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Latvijas Vīriešu šosejas riteņbraukšanas izlases atlases kritēriji  

dalībai 2020. gada Tokijas Olimpiādes spēlēs (24.07. – 09.08.2020.) 

 
 

Kvalifikācijas noteikumi grupas brauciena sacensībām (ME RR): 

 
Kvotu noteikšanai tiek izmantots UCI Pasaules Nāciju rangs, ņemot vērā UCI kategorijas 
sacensības laika posmā no 22.10.2018. līdz 27.10.2019. 
 
 

1. UCI Pasaules nāciju rangs - 1. līdz 6. vietai - 5 dalībnieki 
2. UCI Pasaules nāciju rangs - 7. līdz 13. vietai - 4 dalībnieki 
3. UCI Pasaules nāciju rangs - 14. līdz 21. vietai – 3 dalībnieki 
4. UCI Pasaules nāciju rangs - 22. līdz 32. vietai – 2 dalībnieki 
5. UCI Pasaules nāciju rangs - 33. līdz 50. vietai – 1 dalībnieks 
 
 

 
Kvalifikācijas noteikumi individuālā brauciena sacensībām (ME ITT): 

 
Kvotu noteikšanai tiek izmantots UCI Pasaules Nāciju rangs, ņemot vērā sacensības laika 
posmā no 22.10.2018. līdz 27.10.2019.  
 

 UCI Pasaules nācijas rangs - 1. līdz 30. vietai - 1 dalībnieks 
 
2019. gada Pasaules elites čempionāts individuālajā braucienā: 
 

 10 visaugstāk ierindojušās nācijas- 1 dalībnieks katrai nācijai 
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Latvijas Vīriešu šosejas riteņbraukšanas izlases atlases kritēriji  

dalībai 2020. gada Tokijas Olimpiādes spēlēs 

 
 

Lai noteiktu sportistus, kuri piedalīsies 2020. gada Tokijas Olimpiādes spēļu šosejas 
riteņbraukšanas sacensībās, Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF) apstiprina sekojošus 
kritērijus: 
 
1. Sportists, kurš ieguvis visaugstāko vietu UCI pasaules rangā uz dienu, pirms LRF padome 

nosaka izlases sastāvu, kvalificējas uz Olimpiādes spēlēm grupas braucienā.  
 

* Vienādu punktu gadījumā vietu dalībai aizpilda sportists, kurš augstāku vietu izcīnījis Latvijas 
čempionātā grupas braucienā 2020.gadā. 

 
2. Atlikušās vietas izlasē ieņem sportisti, kurus Latvijas izlases vecākais treneris izvirza pēc 

trenera vērtējuma, kas balstīts uz: 
2.1. sportista atbilstību Olimpiādes spēļu trases profilam un spējai parādīt augstus 

rezultātus 2020. gada Tokijas Olimpiādes spēļu šosejas riteņbraukšanas sacensību 
trasē. 

2.2. Sportista sacensību sezonas grafiku (tai skaitā treniņnometnes un kopējo gatavošanās 
programmu uz Olimpiādes spēlēm). 

2.3. Sportista sasniegtajiem sportiskajiem rezultātiem atlases periodā. 
 

**Ja sportists, kurš Tokijas Olimpiādes spēlēm šosejas riteņbraukšanas sacensībām kvalificējies pēc šo 
kritēriju 1.punkta atsakās piedalīties Olimpiādes spēlēs, vai kādu citu iemeslu dēļ nevar piedalīties 
Olimpiādes spēlēs, stājas spēkā šo kritēriju 2.punkts. 

 
 

Lai noteiktu sportistu, kurš piedalīsies Tokijas Olimpiādes spēļu šosejas riteņbraukšanas 
individuālā brauciena sacensībās, LRF nosaka sekojošus kritērijus: 
 

 Sportists, kurš ieguvis visvairāk UCI pasaules ranga punktus, vērā ņemot, tikai 
individuālos braucienus uz dienu pirms LRF padome nosaka izlases sastāvu, kvalificējas 
Tokijas Olimpiādes spēlēm individuālajā braucienā.  

 
Latvijas vīriešu šosejas riteņbraukšanas izlases atlases periods noteikts  
no 01.01.2019. – 27.06.2020.  
 
Galīgo sastāvu dalībai Tokijas Olimpiādes spēļu šosejas riteņbraukšanas grupas un individuālā 
braucienam apstiprina LRF padome līdz 2020. gada 27. jūnijam. 
 
 
 
 

mailto:info@lrf.lv
http://www.lrf.lv/

