
 

Daugavpils čempionāts 
Taku orientēšanās sacensībās  „LATGALE ‘2014” 

n o l i k u m s  

1. Mērķi un uzdevumi 
Popularizēt Taku orientēšanos, kā visspilgtāko sociālās integrācijas piemēru un vienu no vislabākajiem aktīvās atpūtas 

veidiem, kur cilvēkiem ar dažādām fiziskajām īpašībām ir vienotas intereses; 

Noskaidrot labāko Paralimpisko orientieristu; 

Noskaidrot labāko Taku orientieristu starp dalībniekiem atklātajā grupā; 

Noskaidrot labāko Paralimpisko komandu. 

2.Vieta, laiks un programma. 
Sacensības notiks 2014.g. 26.-27.aprīlī  Daugavpilī.  

Sacensību centrs 1.diena    Ruģeļu ūdenskrātuves ZA    
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=iynkqy&centerx=661748&centery=6195951&zoom=4&layer=map&ls=o 

Sacensību centrs 2. diena  Poguļanka, autodroms 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=nkexgd&centerx=657823&centery=6196772&zoom=3&layer=map&ls=o 

Naktsmītnes viesnīca „Dzintariņš”,  5,5 EUR nakts 

26.aprīlis 
līdz plkst. 11.00  – dalībnieku ierašanās sacensību centrā, reģistrēšanās,   

plkst. 11.30  – starts Pre-O vidējā distancē; 

plkst. 18.00  – starts TempO sacensībās; 

27.aprīlis 
plkst. 11.00  – starts Pre-O garajā distancē; 

ap plkst. 14.00  – uzvarētāju apbalvošana.  

3. Rīkotāji un vadība. 
Sacensības rīko  OK „Stiga”.  

Galvenais tiesnesis  Jānis Gaidelis tel. 28885241 e-pasts: gaidelis@inbox.lv  

Kartes autors un distanču plānotājs Jānis Gaidelis,  

Inspektors  Edgars Lukaševics  

4. Dalībnieki. 
Dalībnieki neklasificējas pēc vecuma un dzimuma.  

Grupas: 

„PE” grupā,- paralimpiskie dalībnieki, kuriem ir pieredze orientēšanās sportā . 

„PB” grupā, , iesācēji, kuri veic saīsinātu un vienkāršu distanci.  

„AE” atklātā grupā ikviens, kurš neatbilst Paralimpisko dalībnieku grupai.  

Komandās startē jebkurš klubs vai kolektīvs un komandu veido ne mazāk kā divi Paralimpiskie dalībnieki  „PE” grupā. 

Kolektīviem vai pašiem dalībniekiem, ja ir vajadzība, sacensībās jānodrošina sev palīgi, kuri distancē sniedz fizisko 

palīdzību (t.i. braucamkrēslu stūmēji, pavadītāji ar rokas atbalstu utml.).  

Dalībnieku apģērba un apavu izvēle ir brīva.  

Katrs dalībnieks personīgi ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un drošību distancē. 

5. Vērtēšana un apbalvošana. 
Dalībnieku rezultātus vērtēs atbilstoši Latvijā pastāvošajiem Taku-O sacensību noteikumiem.  

Komandu rezultātu noteiks, summējot katra Paralimpiskās komandas divu labāko dalībnieku  rezultātus. 

    -„PE”, un „AE” grupu 1.-3. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem un medaļām par katru dienu. 

    - „B” grupā 1.-3.vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem 

    - Komandas par izcīnītajām pirmajām trīs vietām tiks apbalvotas ar diplomiem.  

6. Pieteikumi. mājaslapā http://www.taku-o.lv  Onlain pieteikšanās līdz 2014.g. 24.aprīlim 

7. Dalības maksa.   
Pieaugušajiem  5 EUR par katru startu.  

Jauniešiem līdz 18 gadiem  50% atlaide   

OK Stiga biedriem  bez dalības maksas 

Informācija par sabiedrisko ēdināšanu Daugavpilī   http://www.daugavpils.lv/lv/75  

  8.Apvidus  1.diena.Vecā karjera teritorija. Pusatklātas un atklātas vietas. Pārvietošanās 50% pa ceļu ar 

grants segumu, pārējais meža ceļi. 

2.diena. Jauns priežu mežs ar labu redzamību. Mikroreljefs. Pārvietošanās pa meža ceļiem. 

 9.Karte 1.diena M 1:4000  , h 2,5  m. Zīmēta 2013  .gadā. Autors Leonīs Malankovs 

 2.diena. 1.diena M 1:4000  , h 2,5  m. Zīmēta 2013  .gadā. Autors Jānis Gaidelis 
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