
         

 

Daugavpils pilsētas telpu orientēšanās sacensības 

22.12.2016, Daugavpils Universitāte 

NOLIKUMS 

Organizē 

OK Stiga, Daugavpils pilsētas Dome, Daugavpils Universitātes Studentu Padome 

Sacensību programma 

No 16:30   Reģistrācija sacensību centrā Daugavpils Universitātē (Parādes iela 1) 

(shēma: šeit) 

17:00 – 18:30   Izvēles starts telpu orientēšanās distancēs 

19:00    Apbalvošana 

Sacensību gaita 

1. Ierodoties sacensību centrā, jādodas uz reģistrācijas vietu, kur jāveic dalības maksa un 

jāsaņem dalībnieka numurs.  

2. Pirms starta ir atļauts uzturēties tikai norādītajās vietās, netraucējot citiem sacensību 

dalībniekiem. Nav atļauts iepazīties ar distanci pirms sava starta, ievērojot godīgas spēles 

principus un izturoties ar cieņu pret citiem dalībniekiem.  

3. Dalībniekiem sacensībās jāveic divas distances ar startu jebkurā sev ērtā laikā.  

4. Kontrolpunktos jāatzīmējas uz kartes norādītajā secībā.  

5. Pēc finiša kontrolpunkta apmeklēšanas jādodas nolasīt SportIdent karte, lai reģistrētu 

rezultātu. 

Dalībnieki 

SV 16 – jaunietes un jaunieši dzimušie 2000. gadā un jaunāki 

SV 21 – atklātā grupa bez vecuma ierobežojuma 

SV 40 – 1976. gadā dzimušie un vecāki 

Apbalvošana 

1. - 3. vietu ieguvēji divu distanču kopvērtējumā visās grupās tiks apbalvoti ar medaļām. 

Atzīmēšanās 

Ar SPORTident visās grupās, SportIdent īre 0,5 EUR (SV 16 - bezmaksas) 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=efftes&centerx=657523.2742920979&centery=6194519.930135922&zoom=2&layer=map&ls=o


SPORTident nozaudēšana – P-CARD 13 EUR, SI-9 40 EUR. 

Pieteikšanās 

Pieteikšanās tiešsaistē līdz 20. decembra 23:59: pieteikt dalībnieku, pieteiktie dalībnieki. 

Dalības maksa 

Grupa OK Stiga biedri DU studenti Pārējie 

SV16 1 EUR - 2 EUR 

SV21, SV40 2 EUR 2 EUR 4 EUR 

Papildus informācija 

1. Aizliegts startēt ielas un vieglatlētikas vai orientēšanās sporta apavos ar radzēm.  

2. Sacensību centrā būs pieejama tualete.  

3. Iesildīšanās skrējienu var veikt ārpus ēkas.  

4. Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli. Par bērnu veselības stāvokli atbild 

vecāki, treneri vai personas, kuras bērnus pavada.  

5. Sacensību rīkotāji nenes atbildību par traumām, kas gūtas sacensību laikā.  

6. Kāpņu telpu apkārtnē jābūt ļoti uzmanīgiem. Neuzmanība var izraisīt smagas sadursmes 

starp dalībniekiem.  

7. Sacensību apvidū atradīsies no lentām veidoti labirinti – pāri lentām lēkt/kāpt ir aizliegts. 

Sacensību rīkotāji patur tiesības diskvalificēt dalībniekus, kas tiks pieķerti, pārkāpjot šo 

punktu. 

Izvietošana 

Izvietošanas iespējas: http://visitdaugavpils.lv 

Informācija 

http://okstiga.com 

Anastasija Smoļakova, 29846908 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7-AlctGVruxhDTnId3zxFU5OzpfHkfL1yjDG3uam_Ww9C-Q/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DSkCqSvRPJETyH5syW45rSPHDTej2wISBCgdaYOCzbE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DSkCqSvRPJETyH5syW45rSPHDTej2wISBCgdaYOCzbE/edit?usp=sharing

