
 
 

Daugavpils čempionāts orientēšanās sportā 
13. – 14.06. 2015. Daugavpils 

 
Organizē  
OK Stiga, Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde un Latvijas orientēšanās 
federācija 
 
Sacensību programma  
13. jūnijs.  
11.30 - 12.30 Reģistrācija sacensību centrā karjerā „Smiltāji”.  
13:00 Starts vidējā distancē.  
Sacensību centra shēma: šeit  
 
14. jūnijā  
11:00 Starts garajā distancē karjerā „Smiltāji”.  
ap 14:00 Apbalvošana  
 
Dalībnieki  
SV 8, 10,12, 14 ,16, 21, 21B, 40, 50, 60, OPEN  
SV21B – atklātā pieaugušo grupa ar īsākām un tehniski vieglākām distancēm. 
OPEN – tehniski vienkārša distance  
SV 10  - vienkārša distance, kontrolpunkti uz līnijveida orientieriem 
SV 8 – marķētā distance (kontrolpunkti uz marķējuma)  
 
Distanču parametri 
 

Grupa Vidējā Garā 

V21 7.1 km – 18 kp 11.2 km – 21 kp 

V21B 5.3 km – 13 kp 7.2 km – 15 kp 

S21B 4.1 km – 13 kp 5.8 km – 13 kp 

S21, V40, V16 5.6 km – 16 kp 9.3 km – 16 kp 

V50 5.6 km -  16 kp 6.5 km – 13 kp 

S40, S16  4.2 km – 14 kp 6.5 km – 13 kp 

S50, V60  4.2 km – 14 kp 4.6 km – 10 kp 

S60 3.5 km – 10 kp 3.5 km – 8 kp 

V14 2.9 km – 10 kp 4.6 km – 10 kp 

S14 2.9 km – 10 kp 3.5 km – 8 kp 

V12, S12 2.0 km – 6 kp 2.7 km – 7 kp 

V10, S10 1.5 km – 6 kp 1.4 km – 6 kp 

SV8 0.8 km – 4 kp (1.2 km 
pa marķējumu) 

0.9 km – 5 kp (1.3 km pa 
marķējumu) 

OPEN 2.4 km – 9 kp 3.1 km – 11 kp 

 
 
Kartes  
Sacensībām tiks izmantotas kartes – Apveddzelzceļš (LOF_1012_2015) un 
Jaunā Forštate (LOF_1089_2015) 
Visām grupām M 1:10 000 h 2,5m.  
Kartes autors: J. Gaidelis un L. Malankovs  
 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=bonqps&centerx=658539.3035868861&centery=6202685.706022758&zoom=4&layer=map&ls=o


Karte zīmēta 2011.-2012. gadā un atjaunota 2015. gadā. Apvidus 70 % 
parkveida mežs ar vidēju reljefu, maksimālais kāpums 25m, maz ceļu, taciņu, 
regulārs stigu tīkls. Daļu sacensību teritorijas aizņem priežu jaunaudze ar 
mikroreljefu, atklātām, pusatklātām un aizaugušām teritorijām bez ceļiem un 
taciņām. Garajā distancē – galvenokārt labi skrienams priežu mežs, vietām purvi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
Apbalvošana  
1 – 3. vietas katrā grupā divu dienu summā apbalvos ar medaļām. Abās dienās 
SV 21 grupās tiks izcīnītas Daugavpils čempionāta medaļas.  
 
Atzīmēšanās  
Ar SPORTident visās grupās, SportIdent īre € 1 dienā (SV 8,10,12 –  
bezmaksas).  
SI kartes nozaudēšanās gadījumā dalībnieks sedz pilnu tās vērtību 
organizatoriem (P-CARD – € 15 EUR, SI-9 – € 40).  
 
Pieteikšanās  
Pieteikšanās tiešsaistē līdz 10. jūnija 23:59: pieteikšanās, pieteiktie dalībnieki.  
Pēc online pieteikšanās termiņa nokavēšanas ir iespējams pieteikties tikai uz 
vakantajām vietām par 50% lielāku dalības maksu.  
 
Dalības maksa  
SV 21-60 € 12 (€ 7  viena diena)  
OPEN – € 10 (€6 viena diena) 
SV 12,14,16 € 6 (€ 4 viena diena)  
SV8,10 € 3 (€ 2 viena diena) 
 
Jauniešiem (līdz 20 gadu vecumam) startējot pieaugušo grupās netiek piemērota 
augstāka dalības maksa. 
 
OK Stiga biedriem 50% atlaide 
 
Pārskaitīt līdz 09.06.2015. vai samaksāt sacensību dienā. Pieteikums uzskatāms 
par garantiju dalības maksas pilnīgai samaksai. 
 
Biedrība "Daugavpils pilsētas orientēšanās klubs "Stiga", Reģ. Nr.: 40008024064, 
Adrese: Šaurā iela 27-16, Daugavpils, LV 5410,  

http://goo.gl/forms/hEI13vGTYn
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sFbFVpF_COczClm9FTPgO8N74mp3RA97lfctSbu70pU/pubhtml


AS „Swedbank” 
Konta Nr. LV27HABA0551039116333  
HABALV22 
 
Izvietošana  
Teltīs pie Gaišā ezera (LVM atpūtas vieta – atrašanās vieta kartē) 
Daugavpils Sporta pārvaldes dienesta viesnīcā, Stacijas iela 47a – 8 EUR naktī 
(zvanīt Margaritai, Tel. Nr. 29850374). Info: šeit 
Citas apmešanās iespējas: http://visitdaugavpils.lv  
 
Informācija  
Mājas lapā http://okstiga.com vai sazinoties ar Matīsu Ratnieku (tel. nr. 
29812222, info@okstiga.com).   
 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=dcibvi&centerx=656955.4493831778&centery=6201565.706022758&zoom=3&layer=map&ls=o
http://www.sportaparvalde.lv/sports/sporta-bazes/sporta-parvaldes-dienesta-viesnica
http://visitdaugavpils.lv/
http://okstiga.com/
mailto:info@okstiga.com

