
DU SP Orientēšanās sprints 

(Pasākuma „Ieskrien sesijā” ietvaros) 

21.05.2014. Daugavpils pilsētas centrā 

 

Organizē  

DU SP sadarbībā ar OK Stiga 

 

Sacensību programma  

13. maijā 

16.00 – 17.00 Komandu reģistrācija sacensību centrā pie Daugavpils Ledus 
halles 

Sacensību centra shēma: šeit 

17:00    Komandu starts. 

17.30 – 18.00 Individuālo dalībnieku reģistrācija 

18.00   Individuālo dalībnieku starts 

    

 

Dalībnieki 

Komandu sacensībās startē DU studentu, darbinieku, mācībspēku vai citu universitāšu 
augstskolu studentu komandas 6 cilvēku sastāvā.  

Komandas sāstāvā jābūt vismaz divām sievietēm. 

Individuālajās sacensībās startē dalībnieki vecuma grupās: 

SV 12, 16, 21, 50 

SV 8, 10 – marķētā distance (kontrolpunkti netālu no marķējuma). 

 

Kartes 

Visām grupām   M 1:2 500,   h 2,5m. 

Kartes autors: J. Gaidelis 

Karte zīmēta 2013. gadā 

 

 

  

  

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=gkgqip&centerx=658236&centery=6194580&zoom=1&layer=map&ls=o


Distanču parametri 

 Distance 

Komandām 3 apļi pa 1 km 

V21 3 apļi pa 1 km 

S21, V16  2 apļi pa 1 km 

V50, S16  2 apļi pa 0,8 km 

S50, SV12  1 km 

V8, S8, V10, S10 0,5 km 

 

Vērtēšana        

Atsevišķi komandu un individuālajā ieskaitē. 

Komanda startē 3 etapu stafetē, katru etapu (apli) skrien divi komandas dalībnieki. 
Dalībnieki etapos nedrīkst atkārtoties. Komandus laiks tiek iegūts, sasummējot visu 3 
etapu distancē pavadīto laiku. Ja vismaz vienā no etapiem, komandas dalībnieki tiek 
diskvalificēti, visa komanda tiek diskvalificēta. 

Uzvar komanda/dalībnieks, kas ir atzīmējies visos kontrolpunktos pareizajā secībā 
ātrākajā laikā. 

 

Apbalvošana   

1.- 3. vietu ieguvušās komandas tiks apbalvotas ar suvenīriem „ieskrien sesijā” 
noslēguma pasākuma laikā. 

Individuālo grupu 1. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar suvenīriem. 

 

Atzīmēšanās  

Komandas atzīmējas ar trīs P-CARD (1 P-CARD uz katru etapu). Uz kontrolpunktiem 
jāierodas abiem etapā startējošajiem komandas pārstāvjiem, pretējā gadījumā 
kontrolpunktā dežūrējošais tiesniesis ir tiesīgs diskvalificēt komandu. 

P-CARD nozaudēšana – 13 Eiro 

Individuālajās sacensībās SPORTident visās grupās. 

SportIdent īre 0,50 Euro (SV 12, 16 – 0,30 Eiro) 

SPORTident nozaudēšana – 40 Eiro 

 

Pieteikšanās 

Komandu pieteikšanās šeit līdz 20. maija 12:00 
Komandu reģistrācija sacensību dienā no 16:00 līdz 16:45 sacensību centrā. 
Pieteikšanās individuālajām sacensībām online līdz 19. maija 23:59:  
pieteikšanās; 
pieteiktie dalībnieki. 

https://docs.google.com/forms/d/1r5ahAY-h93jjGZhjTS-jH7u-ak8RuA6e2S-f6NCDSqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1TthKwe-L3jfHF4_4WcIbaQOiinJHocbVmKjb2oAf5T4/viewform
https://docs.google.com/spreadsheet/lv?key=0AgsQCbaCyNhwdE5jUTBmWVFrdUFCWDRLMDZ1ODU0NlE&rm=full#gid=0


Pēc online pieteikšanās termiņa nokavēšanas ir iespējams pieteikties tikai uz vakantajām 
vietām ar + 50% palielinātu dalības maksu. 
Pieteikums tiek uzskatīts kā garantija dalības maksai.  
No pieteikušajiem un nestartējušiem dalībniekiem tiek iekasēts 50% no dalības maksas. 
 
Dalības maksa 

Komandas sacensībās piedalīšanās ir bezmaksas. 

SV 21,50 2,00 Eiro (OK Stiga biedri – 1,00 Eiro) 

SV 12,16 1,00 Eiro (OK Stiga biedri – 0,50 Eiro) 

SV8,10  bezmaksas 

 

Informācija 

http://okstiga.com  

Anastasija Smoļakova 

tālr. 29846908, 

e-pasts: anastasija.smolakova@gmail.com 

http://okstiga.com/

