
 

DAUGAVPILS VASARAS SEZONAS NOSLĒGUMA 

SACENSĪBAS ORIENTĒŠANĀS SPORTĀ   

„STIGAI 25” 

NOLIKUMS 

ORGANIZĒ Orientēšanās klubs “Stiga”  

GALVENAIS TIESNESIS Anastasija Smoļakova, tālr. 29846908 

LAIKS, VIETA:  

2018. gada 27. oktobrī Mežciemā 

Sacensību centrs: bijusī Mežciema sākumskolas ēka Parka ielā 2, marķējums no Parka ielas 

(shēma: šeit) 

PROGRAMMA:  

11:00 – 11:30  reģistrācija sacensību centrā 

12:00 – starts pagarinātājā vidējā distancē 

14:00 – apbalvošana   

DALĪBNIEKI  

SV 10*, 12, 14, 16, 21, 40, 50, 60, OPEN* 

SV10* – marķētā distance 

OPEN* – atklātā grupa, kontrolpunkti izvēles secībā 

KARTE  

“Mežciems”, M 1:10 000, h 2.5 m. Jauna karte zīmēta 2018. gadā.  

Kartes autors: L. Malankovs.  

 

  

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=ypogeb&centerx=654055.5475119777&centery=6199767.656916042&zoom=2&layer=map&ls=o


DALĪBAS MAKSA 

SV 21, 40, 50, 60 
SV 12, 14, 16, OPEN 

(+līdz 1998. gadam (iesk.) dzimušie jaunieši, kas startē 

vecākās grupās) 

SV 10 

6.00 EUR  3.00 EUR 
bezmaksas 

OK Stiga biedri – 3.00 EUR OK Stiga biedri – 1.50 EUR 

 

PIETEIKŠANĀS 

Online līdz 2018. gada 24. oktobra 23:59 (trešdiena): šeit.  

Pieteiktie dalībnieki: šeit. 

Izmaiņas stūtīt uz anastasija.smolakova@gmail.com. 

VĒRTĒŠANA 

Vecuma grupās uzvarētāji tiek noteikti pēc labākā laika distancē. 

SV10 grupā dalībniekiem, kas nav atraduši visus KP, tiek ieskaitīts rezultāts. Uzvarētāji tiek 

noteikti pēc distances veikšanas precizitātes un laika distancē (sākumā tiek vērtēti tie, kas veikuši 

visu distanci precīzi, pēc tam tie, kas izlaiduši vienu KP, tad tos, kuri izlaida 2 KP utt.). 

OPEN grupā uzvar dalībnieks ar lielāko KP skaitu. Laika limits – 1 stunda. Par katru 

nokavēto minūti dalībnieks zaudē 1 KP. Vienāda KP skaita gadījumā uzvar dalībnieks ar 

ātrāko laiku. 

ATZĪMĒŠANĀS  

Ar SPORTident visās grupās, SportIdent īre 1 EUR (SV 10, 12, 14, 16 - bezmaksas) 

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

APBALVOŠANA  

1-3. vietu visās vecuma grupās apbalvo ar medaļām un suvenīriem. 

1-3. vietu OPEN grupā apbalvo ar saldajām balvām. 

SV 10, 12 grupās visus dalībniekus apbalvo ar saldajām balvām. 

Pēc sacensībām norisisnāsies arī sacensību seriāla „Orientieris 2018” kopvērtējuma 

apbalvošana bērnu un jauniešu grupās. Pieaugušo un veterānu apbalvošana norisināsies 

noslēguma pasākumā sporta bāzē „Sporta skola” no 18:30. Tiks apbalvoti tikai tie dalībnieki, 

kas ir startējuši vismaz 10 sacensību seriāla kārtās! 

PAPILDUS INFORMĀCIJA: 

OK Stiga mājaslapā būs pieejami distanču parametri: http://okstiga.com 

Sacensību centrā būs pieejama tualete un silta tēja. 

KONTAKTI:  

Anastasija Smoļakova  

tālr. 29846908, e-pasts: anastasija.smolakova@gmail.com 

https://goo.gl/forms/8Pe2mQkAkm0CxR3F3
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18PdVbSXcLly6LFoxNjrxHBC49QFQON3ziLiesi6Lf8A/edit?usp=sharing
http://okstiga.com/
mailto:anastasija.smolakova@gmail.com

