
                     Lielā stafete 
2015. gada 6. aprīlis 

Slimnīca, Neredzīgo biedrība 
 

Mērķis un uzdevumi: 
Veicināt orientēšanās attīstību Latvijā, popularizēt orientēšanos kā 
atraktīvu un videi draudzīgu sporta veidu. 
 
Organizatori: 
Sacensības rīko OK Stiga 
Galvenais tiesnesis – Ruslans Mikulovs 
Galvenais sekretārs – Mārtiņš Dūdelis, m.dudelis@gmail.com  
 
Laiks,vieta: 
2015.gada 6. aprīlis – Slimnīcas mežs (pie Neredzīgo biedrības). Starts plkst. 13:00 
(Karte) 
 
Programma: 
4 etapu komandu stafete (komandā vismaz 8 cilvēki): 
1. etaps – viens dalībnieks no SV16-40 grupas (startē vienlaicīgi); 
2. etaps - vismaz trīs dalībnieki obligāti no dažādām grupām (startē vienlaicīgi 
pēc pirmā etapa dalībnieka sagaidīšanas); 
3. etaps – vismaz trīs dalībnieki no jebkuras grupas (startē secīgi finišējot otrā etapa 
dalībniekiem); 
4. etaps – viens dalībnieks no SV16-40 grupas (startē pēc vismaz trīs dalībnieku 
finišēšanas no trešā etapa). 
 
Dalībnieki 
Daugavpils mikrorajonu komandas (Grīva, Jaunbūve, Jaunā Forštate, Ķīmija un citas 
komandas). SV12-60 grupas. 
 
Distanču parametri 
S14 1.6 km - 7kp  
V14 1.6 km - 9kp  
S16 2.2 km - 9kp  
V16 2.5 km - 12kp  
S18 2.5 km - 11kp  
V18 3.0 km - 15kp  
S21 2.6 km - 13kp  
V21 3.2 km - 18kp  
S40 2.4 km - 11kp  
V40 3.2 km - 14kp  
S50 2.1 km - 12kp  
V50 2.6 km - 13kp  
S60 1.9 km - 11kp  
V60 2.3 km - 10kp  
S12 0.9 km - 5kp  
V12 1.0 km - 5kp  
 
Apbalvošana 
1-3. vietu ieņēmušās komandas apbalvo ar saldiem suvenīriem. 
 
Pieteikumi 
Līdz 3. aprīļa plkst 23:59 tiešsaistē: pieteiktie dalībnieki. 

mailto:m.dudelis@gmail.com
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=ozzwrn&centerx=661991.0401036295&centery=6197104.7740102755&zoom=2&layer=map&ls=o
https://docs.google.com/spreadsheets/d/160um8DJn39Dbzla40A6QH5WZRgOtSBxJmfR_hPxiXsc/pubhtml


Nokavējot pieteikšanās termiņu, reģistrācija sacensībām par 50% augstāku samaksu 
rakstot uz m.dudelis@gmail.com  
 
Dalības maksa 
4 EUR – pieaugušie (2 EUR – OK Stiga biedri). 2 EUR – jaunieši (1 EUR – OK Stiga 
biedri). SI 
īre – 1 EUR (jaunieši – bez maksas). 
 
 
Atzīmēšanās sistēma 
Tiks izmantota Sport Ident elektroniskā atzīmēšanās sistēma – 
Sport Ident čipa pazaudēšanās gadījumā dalībnieks atmaksā organizatoriem pilnu tā 
vērtību 
(SI9 – 40 EUR, p-card 15 EUR) 
 
Informācija 
Tālr. 29241326 (Ruslans Mikulovs), mājas lapā http://okstiga.com 
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