Orientēšanās labirints
29.09, Esplanādes atpūtas parks
MĒRĶI UN UZDEVUMI
1.1. Popularizēt orientēšanās sportu un palielināt tā atpazīstamību Daugavpilī
un Latvijā.
1.2. Veicināt veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu Daugavpils iedzīvotāju
vidū.
1.3. Piesaistīt jaunus interesentus orientēšanās kustībai Latvijā.
LAIKS, VIETA, ORGANIZATORI
2.1. Orientēšanās labirints notiek 2017. gada 29. septembrī, Daugavpilī,
Esplanādes atpūta sparkā.
SACENSĪBU PROGRAMMA
Laiks
29. septembris
No 14:30
15:30 – 18:30
18:45
19:00

Apraksts
Reģistrācija Esplanādes atpūtas parkā
Starts labirinta distancei
Tiek slēgts finišs
Apbalvošana

2.2. Orientēšanās labirintu rīko Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar
orientēšanās klubu “Stiga”, Kontaktinformācija: info@okstiga.com, telefons:
+371 20252282
2.3. Informācija un rezultāti atrodami mājas lapā: http://okstiga.com/.
SACENSĪBU DISTANCES UN DALĪBNIEKI
3. Labirinta orientēšanās
3.1. Dalībniekiem tiek piedāvāts izvēlēties starp trīs dažāda garuma distancēm
(īsā, vidējā un garā distance). Lai iepazītos ar labirinta orientēšanos tiek
piedāvāta īsa distance, kuru iespējams veikt bez laika ierobežojuma. Vidējā un
garajā distancē tiek vērtēts distances veikšanas laiks un kontrolpunktu
iziešanas secība.
3.2 Sacensību apvidū atradīsies no lentām veidoti labirinti – pāri lentēm
lēkt/kāpt ir aizliegts. Sacensības patur tiesības diskvalificēt dalībniekus, kas tiks
pieķerti pārkāpjot šo punktu.
3.3. Dalībniekiem jāveic distance, atzīmējoties kontrolpunktos uz kartes
norādītajā secībā.
3.4. Dalībniekam ir jāveic viena vai divas distances ar startu jebkurā sev ērtā
laikā starp plkst. 15:30 un 18:30. Garā un vidējā distance tiek vērtēta atsevišķi
vīriešu un sieviešu grupās, apbalvojot 1. – 3. vietas ieguvējus katrā distancē.

3.5. Atzīmēšanās kontrolpunktos tiek veikta, izmantojot atzīmēšanās sistēmu
„SportIdent”. Dalībnieki, kuri reģistratūrā saņēmuši SI karti, pēc paveiktas
distances nodod to atpakaļ organizatoriem. Nozaudēšanas gadījumā, jāmaksā
40 EUR.
3.6.
Ar
labirinta
paraugu
var
iepazīties
mājas
lapā:
http://ofestivals.lv/nolikums/labirints-o/
REZULTĀTI UN APBALVOŠANA
4.1. Labirintā rezultāti tiek vērtēti skolēnu un pieaugušo konkurencē) atsevišķi
vīriešu un sieviešu grupās), apbalvojot 1. – 3. vietas ieguvējus katrā distancē
(izņemot īso distanci).
4.2. Skolu ieskaitē tiks atsevišķi vērtēti pamatskolu un vidusskolu komandu
rezultāti garajā distancē. Katrai skolai jāveido komanda no 6 skolēniem (3
meitenes un 3 puiši) un jāpiesaka tās iepriekš sacensībām, izmantojot
tiešsaistes formu. Pamatskolu un vidusskolu kopvērtējumā tiks apbalvotas trīs
labākās komandas.
4.2. Orientēšanās labirinta apbalvošana notiek 29. septembrī plkst. 19:00,
savukārt skolu komandu rezultāti tiks publicēti mājas lapā līdz 2. oktobrim un
balvas tiks personīgi nodotas uzvarētējkomandām.
4.3. Apstiprinātie Orientēšanās labirinta rezultāti tiek publicēti mājas
lapā http://okstiga.com/ ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc pasākuma.

Tāme
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Pozīcija
Lektora apmaksa
Apbalvojumi un medaļas
Labirinta uzstādīšana, distanču plānošana un
karšu maketēšana
Tiesnešu apmaksa (4 cilv. x 30 EUR)
Karšu druka
Elektroniskās atzīmēšanās sistēmas “Sport
Ident” noma
Inventāra (teltis, galdi, banneri) noma
Elektroniskās atzīmēšanās sistēmas “Sport
Ident” apkalpošana un rezultātu
sagatavošana
Kopā

Izmaksas, EUR
150
180
200
120
200
100
150
100

1200

Matīss Ratnieks – dzīves gājums
Ikdienā strādā Latvijas Orientēšanās federācijas par pasākumu organizatoru.
Tāpat ir orientēšanās kluba “Stiga” valdes loceklis, kur pēdējo piecu gadu
laikā rīkojis lielākos orientēšanās notikumus Daugavpilī (Latvijas orientēšanās
čempionāts 2012. un 2016. gadā, Latvijas Kausa posmi 2013-2016. gadā).
Ir vairāk nekā divu gadu pieredze orientēšanās labirintu veidošanā visā
Latvijas teritorijā. Organizēti orientēšanās labirinti Daugavpilī, Rīgā, Jelgavā,
Tērvetē, Smiltenē, Rēzeknē u.c. ar dalībnieku skaitu līdz 400 cilvēkiem.
Iepazīties ar rīkotajiem pasākumiem iespējams tiešsaistē:
http://ofestivals.lv/rezultati-2/.

