
 

Sacensību seriāla “ORIENTIERIS 2016” 

NOLIKUMS 

Jaunums! 

Iesācējiem iesakām izvēlēties trasi veselīgā dzīvesveida piekritējiem – X trase, kuru var veikt ejot, skrienot, 
nūjojot vai braucot ar velosipēdu. 

Sacensību vieta un laiks 

Sacensības notiek Daugavpils apkaimē (+ 2 posmi Zarasu apkaimē) ceturtdienās no 2016. gada 7. aprīļa līdz 

16. jūnijam (pavasara posmi) un no 18. augusta līdz 13. oktobrim (rudens posmi). 

Starts 17.00-18.30. (oktobrī 16.00-17.30) 
Sacensību programma pieejama šeit. 

Visu posmu sacensību centru atrašanās vietas šeit. 

Distances 

Dalībnieku mērķis ir veikt izvēlēto maršrutu, atrodot meža izvietotus kontrolpunktus. Dalībniekiem tiek piedāvāts 

izvēlēties trasi atbilstoši savām vēlmēm un fiziskajai sagatavotībai. Tiek piedāvāti 5 dažādi trases varianti: 

A trase lietpratējiem, garums 5-6 km (var startēt SV16 – SV70 vecuma grupu dalībnieki) 

B trase prasmīgajiem, garums 3-4 km 

C trase iesācējiem, garums 2-3 km 

D trase –trase pašiem mazākajiem, garums 1-2 km 

X trase atvieglotā trase veselīgā dzīvesveida piekritējiem (mazs KP skaits, KP izvietoti pie ceļiem un taciņām) šo trasi ir 

iespējams veikt gan skriešus vai nūjojot, gan ar velosipēdu. Trases garums 3-4 km. 

Dalības maksa 

 SV 21, 40, 50, 60, 70 SV 12, 14, 16, 18, X.dist. 

Dalības maksa, EUR 

Posmu skaits 20 15 10 1 20 15 10 1 

OK “Stiga biedri”* 30,00 22,50 15,00 2,00 15,00 11,25 7,50 1,00 

Pārējie 50,00 37,50 25,00 3,00 20,00 15,00 10,00 1,50 

* Lai kļūtu par  OK „Stiga“ biedru, jāiemaksā biedra nauda 15 EUR katram cilvēkam, skolniekiem un studentiem - 7,5 EUR. BJC 

„Jaunība” audzēkni  nodod saviem treneriem mācību gada sākumā BJC  „Jaunība“ gada iemaksu 7,11 EUR un skaitās OK „Stiga“ 

biedri 2015./2016. mācību gadu. Tikai OK „Stiga“ biedriem tiks pilnībā vai daļēji segti izdevumi sakarā ar  piedalīšanos pilsētas, 

republikas vai starptautiskās sacensībās. 

SV10 grupā dalība ir bezmaksas. 

 

 

http://okstiga.com/results/2016/programma_2016.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zLTZErhGvBvU.kWe8yw1FHoV4&usp=sharing


Rezultātu vērtēšana 

Katras kārtas rezultāti tiek publicēti OK „Stiga“ mājaslapā: http://okstiga.com 

1. Vērtēšana pēc vecuma grupām (orientieristiem) 
Vecuma grupas: 

SV 10     2006. dz.g. un jaunāki 
SV 12     2004. - 2005.dz.g. 
SV 14     2002. - 2003.dz.g. 
SV 16     2000. - 2001. dz.g. 
SV 18     1998. - 1999. dz.g. 

SV 21     1997. un vecāki 
SV 40     1967. - 1976. dz.g. 
SV 50     1957. -1966. dz.g. 
SV 60     1947.- 1956.dz.g. 
SV 70     1946. un vecāki  

 
Dalībnieki, kas vēlas tikt vērtēti pēc vecuma grupas (SV10 – SV70), startē A, B, C vai D trasēs. Pēc katra orientiera 

posma A, B, C un D trasēs startējošajiem dalībniekiem tiek piešķirts punktu skaits, kas tiek aprēķināts pēc sekojošas 

formulas: 

P = G + 1,2*A, kur 

P – trasē iegūto punktu skaits 

G – veiktās trases garums (km) 

A – trases veikšanas ātrums (km/h) 

Respektīvi, dalībnieks iegūst lielāku punktu gadījumos, ja veic garāko distanci un/vai veic distanci ar lielāku ātrumu. 

Dalībniekiem SV10 grupā noteicošais ir distances veikšanas ātrums. 

Piemēram, startē trīs V21 grupas dalībnieki:  

- pirmais izvēlas A trasi ar 6 km garumu un veic to ar ātrumu 10 km/h, rezultātā viņš saņem 6+1,2*10=18 

punktus; 

- otrais izvēlas B trasi ar 4 km garumu un veic to ar ātrumu 10 km/h, rezultātā iegūstot 4+1,2*10=16 punktus; 

- trešais izvēlas B trasi ar 4 km garumu un veic to ar ātrumu 13 km/h, rezultātā iegūstot 4+1,2*15=19,6 punktus. 

Gadījumā, ja dalībnieks nepabeidz distanci vai tiek diskvalificēts, viņš saņem 1 punktu par dalību. 

2. Vērtēšana veselīgā dzīvesveida grupā 

X trasē uzrādītais rezultāts netiek vērtēts vecuma grupu konkurencē. Šajā trasē tiek aicināti startēt veselīgā dzīvesveida 

piekritēji, kas var veikt distanci skriešus, nūjojot vai ar velosipēdu. 

Dalībnieku rezultāts X trasē tiek vērtēts neatkarīgi no dalībnieku vecuma, sadalot dalībniekos divās grupās pēc 

dzimuma: XS (sievietes), XV (vīrieši). 

Rezultāts tiek noteikts pēc formulas: 

P = G + k*A, kur 

P – trasē iegūto punktu skaits 

G – veiktās trases garums (km) 

A – trases veikšanas ātrums (km/h) 

k – trases veikšanas veida koeficients: 

skrienot vai nūjojot k=1,2; 

braucot ar velosipēdu k=0,6 

Respektīvi, ja X trasēs garums ir 5 km, dalībnieks, kurš ir veicis šo trasi skrienot vai nūjojot ar ātrumu 10 km/h saņem 

5+1,2*10=17 punktus, tādu pašu punktu skaitu var iegūt dalībnieks, kurš veicis šo trasi ar velosipēdu ar ātrumu 20 

km/h - 5+0,6*20=17 punkti. 

http://okstiga.com/


Gadījumā, ja dalībnieks nepabeidz distanci vai tiek diskvalificēts, viņš saņem 1 punktu par dalību. 

 

Sacensību norise 

 Dalībnieki izvēlas distanci atbilstoši vecumam un sagatavotībai. 

 Dalībnieks, ierodoties sacensību centrā, reģistrācijā samaksā dalības maksu un saņem izvēlētās distances 

karti.  

 Ja nav savas personīgās SI kartes, to īrē, un tad var doties uz startu. Pie ieejas starta koridorā dalībnieks 

"izdzēš" SI kartē iepriekšējo informāciju, sagaidot trīs secīgus skaņas un gaismas signālus.  

 Kad dalībnieks ir gatavs doties distancē, brīvi izvēlētā laikā var startēt, ievietojot SI karti ierīcē "Starts" 

un, atskanot signālam, var sākt skriet. 

 Atrodot visus kontrolpunktus distancē noteiktajā secībā, dalībnieks atzīmējas ar SI karti katrā KP un 

finišā. 

 Uzreiz pēc finiša dalībnieks pie tiesneša nolasa SI karti un saņem izdruku ar skrējiena rezultātiem.  

 Dalībniekam, kurš dažādu iemeslu dēļ nav veicis distanci, obligāti par to jāpaziņo finiša tiesnesim un 

jānolasa SI karte, lai būtu iespējams pārbaudīt, vai visi dalībnieki ir atgriezušies no distances 

 Īrētās SI kartiņas nozaudēšanas gadījumā dalībniekam sacensību rīkotājiem jāatlīdzina pilna SI kartiņas 

vērtība. 

Apbalvošana 

Par katru kārtu apbalvo visus dalībniekus katrā kārtā SV10 un SV12 grupās ar saldiem suvenīriem. 

Sezonas beigās apbalvo (tikai tos, kuri startējuši vismaz 15 kārtās): 

 1.-3. vietu ieguvējus katrā grupā ar kausiem (15 labāko punktu summu); 

 1.-3. vietu ieguvējus ģimeņu komandām ar kausiem; 

 Par piedalīšanos visās kārtās piemiņas medaļas. 

Orgkomiteja 

Galvenais tiesnesis  Anastasija Smoļakova (info pa tālr. – 29846908) 

Galvenā sekretāre  Ļubova Pavļukova, Jūlija Matvijenko 

Atbildīgie par distanci  Matīss Ratnieks, Nikolajs Grigorjevs, Jānis Gaidelis 

Starts, finišs  Jānis Gaidelis, Ruslans Mikulovs, Valērijs Baranovskis 

Rezultātu  rēķināšana  Mārtiņš Dūdelis, Maksims Latkovskis, Anastasija Isajeva 



 


