Sacensību seriāls “ORIENTIERIS - 2018”
NOLIKUMS
ORGANIZĒ Orientēšanās klubs “Stiga”
GALVENAIS TIESNESIS Anastasija Smoļakova, tālr. 29846908
SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
Sacensības notiek Daugavpilī un tās apkaimē ceturtdienās no 2018. gada 05. aprīļa līdz 14.
jūnijam (pavasara posmi) un no 30. augusta līdz 25. oktobrim (rudens posmi).
Starts 17.00-18.30. (oktobrī 16.00-17.30)
Finišs tiek slēgts 19:00 (oktobrī 18:30).
Sacensību programma pieejama http://okstiga.com/sacensibas
DISTANCES
Dalībnieku mērķis ir veikt izvēlēto maršrutu, atrodot meža izvietotus kontrolpunktus.
Dalībniekiem tiek piedāvāts izvēlēties trasi, atbilstoši savām vēlmēm un fiziskajai
sagatavotībai. Tiek piedāvāti 6 dažādi trases varianti:
1. trase – lietpratējiem, garums 6-7 km (piemērota SV16 – SV60 vecuma grupu
dalībniekiem)
2. trase – prasmīgajiem, garums 4-5 km
3. trase – aktvistiem, garums 3-4 km
4. trase – iesācējiem, garums 2-3 km
5. trase – trase bērniem, garums 1-2 km, KP izvietoti netālu no ceļiem
OPEN trase – trase aktīvā dzīvesveida piekritējiem (nūjotājiem, skrējiejiem, velobraucējiem
u.c.). OPEN trasē dalībnieks izvēlas karti ar visiem KP (kontrolpunktiem). Dalībnieka
uzdevums ir 1 stundas laikā atzīmēties pēc iespējas vairāk dažādos KP. Dalībnieks pats seko
līdzi laikam (!) - par katru nokavēto minūti –1 KP! /OPEN trase tiek vērtēta atsevšķi. Uzvar
dalībnieks ar vislielāko 15 kārtu laikā savākto KP skaitu./
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Bērniem līdz 2006. dz. gadam (vecuma grupas SV10 un SV12) dalība ir bezmaksas.
Orientēšanās apmācību dalībniekiem tekošajā grupā dalības maksa – 1 EUR, čipa un kompasa
īre – bezmaksas!

*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 sakumā BJC „Jaunība“ gada iemaksu 7,11 EUR un skaitās OK „Stiga“ biedri
tekošo mācību gadu. Tikai OK „Stiga“ biedriem tiks pilnībā vai daļēji segti izdevumi sakarā
ar piedalīšanos pilsētas, republikas vai starptautiskās sacensībās.
Elektroniskās atzīmēšanās kartes īre:



Bērniem un jauniešiem līdz 18. gadiem – bezmaksas tiek izsniegtas P-CARD.
Pieaugušajiem no 18. gadiem – SI9 kartes īre 1 EUR.

Elektroniskās atzīmēšanas kartes kartes nozaudēšanās gadījumā dalībniekam jāatmaksā tā
pilna vērtība organizatoriem (P-CARD – 13 EUR, SI – 35 EUR).
Īres karšu skaits ir ierobežots!
Kompasu īre:



Bērniem un jauniešiem līdz 18. gadiem – bezmaksas.
Pieaugušajiem no 18. gadiem – kompasu īre 1 EUR.

Kompasu skaits ierobežots! Kompasa nozaudēšanas gadījumā dalībniekam jāatmaksā tā pilna
vērtība organizatoriem (20 EUR).
Katram dalībniekam, reģistrējoties pirmo reizi, tiek piešķirts dalībnieka NUMURS:




Maksa par numuru – 1 EUR.
Numurs ir derīgs visu sacensību seriāla „ORIENTIERIS 2018” sezonu.
Numura lietošana katrā sacensību posmā ir obligāta!

REZULTĀTU VĒRTĒŠANA
Katras kārtas un
http://okstiga.com.
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Vecuma grupas:
SV 10* 2008. dz.g. un jaunāki bērni radinieku vai treneru pavadībā (kopvērtējuma netiek
apbalvoti)
SV 10 2008. dz.g. un jaunāki
SV 12 2006. - 2007.dz.g.
SV 14 2004. - 2005.dz.g.
SV 16 2002. - 2003. dz.g.
SV 18 2000. - 2001. dz.g.
SV 21 1999. un vecāki
SV 40 1969. - 1978. dz.g.
SV 50 1959. -1968. dz.g.
SV 60 1949. dz.g. un vecāki
Dalībnieki startē 1.-5. trasēs pēc izvēles. Pēc katra posma 1.-5. trasēs startējošajiem
dalībniekiem tiek piešķirts punktu skaits, kas tiek aprēķināts pēc sekojošas formulas:
P = G + 12*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.
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Dalībniekiem ir iespēja iegādāties abonimentus 20, 15 vai 10 posmiem (sk. dalības
maksa). Dalībnieks, kas ir iegādājies abonimetu, katrā posmā reģistrējas pie reģistrācijas
tiesneša, kas veic abonimentā iekļauto posmu uzskaiti.


Dalībnieks izvēlas distances karti atbilstoši vecumam un sagatavotībai. Sacensību
dalībnieks ir pats atbildīgs par atbilstošās kartes izvēli.



1. un 2. trases distances var tikt veidotas 2. apļos. Šajā gadjumā, kartē tiek norādīta gan
trase, gan aplis (piem. 1 trase 1. aplis kartē tiek saukts pat 1-1). Dalībnieks secīgi veic
sākumā 1. apli, pēc tam 2. apli. Karšu maiņa notiek startā (neatzīmējas „Start”, „Clear”
vai „Finišs” stacijās).



Ja nav savas personīgās SI kartes, to īrē. Dalībnieki var startēt ar P-CARD, SI9, SI0 vai
SIAC kartēm. Dalībniekiem, kam ir personīgās SI8 kartes ir iespēja bezmaksas noīrēt
SI9.



Dalībnieks piestiprina dalībnieka numuru (iegādājas pirmajā reģistrēšanās reizē) un tad
var doties uz startu. Pirms starta dalībnieks "izdzēš" SI kartē iepriekšējo informāciju,
atzīmējoties „Clear” stacijā un 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.



Distances jāveic atbilstoši dotajai pavēlei (rezultāts netiek ieskaitīts, ja kontrolpunkti
netiek atrasti dotajā kārtībā).



Atrodot visus kontrolpunktus distancē noteiktajā secībā, dalībnieks atzīmējas ar SI karti
katrā KP un finišā. Gadījumā, ja atzīmēšanās stacija vai SI karte nestrādā, dalībnieks
atzīmējas ar atbilstošā KP kompostieri. Dalībnieks ir pats atbildīgas par atzīmēšanos
startā, katrā kontrolpunktā un finišā!



Uzreiz pēc finiša dalībnieks pie tiesneša nolasa SI karti un saņem izdruku ar skrējiena
rezultātiem. Dalībnieks pēc finiša ir atbildīgs par sava rezultāta reģistrēšanu!



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.



Katrā posmā tiek vērtēta tikai pirmā dalībnieka noskrietā distance. Ja dalībnieks treniņa
nolūkos vēlas noskriet vēl vienu distanci, pēc tās pabeigšanas, viņam tiek nodrošināta
iespēja nolasīt čipu „mazajā printerī” pie rezultātu tiesneša.

APBALVOŠANA
Katrā kārtā:


SV10, 12, 14 grupās visus dalībniekus apbalvo ar saldiem suvenīriem.



katras kārtas uzvarētājs SV10, 12, 14 un 16 grupās nākošajā kārtā tiek apbalvots ar
suvenīru.
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 suvenīri.

ORGKOMITEJA
Galvenais tiesnesis
Anastasija Smoļakova
Galvenā sekretāre
Ļubova Pavļukova
Distanču plānošana
Matīss Ratnieks, Anastasija Smoļakova, Jānis Gaidelis,
Karšu drukāšana
Anželika Fjodorova
Distanču likšana
Nikolajs Grigorjevs, Olegs Homiļovs
Sacensību centra uzstādīšana
Mihails Konovalovs, Ruslans Mikulovs, Jānis Gaidelis
Starts, finišs - Jurijs Isajevs, Anastasija Isajeva, Milāna Loča
Rezultātu apstrāde
Eduard Novičenko
CITI

NOTEIKUMI:

1. veicot distanci, stingri aizliegts šķērsot sējumus, stādījumus un dārzus, t. i., konfliktēt ar
zemes īpašniekiem;
2. veicot distanci, stingri aizliegts šķērsot apzīmējumus Nr. 301 (nepārvarams ūdens objekts),
307 (nepārvarams purvs), 515 (nepārvarama siena), 518 (nepārvarams žogs), 520
(privātīpašums), 529 (nepārvarama cilvēku veidota līnijveida struktūra) (sk.
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2017/04/ISOM2017_20May2017.pdf)
3.
1. un 2. punktu neievērošanas gadījumā dalībnieki tiek diskvalificēti!
4. dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli!;
5. automašīnas novietot tikai sacensību rīkotāju norādītajās vietās, ievērot auto kustības
virziena norādes!
6. dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzības ne vēlāk, kā 24 stundas pēc sacensību norises.
Sūdzības tiek iesniegtas rakstiski sacensību galvenajam tiesnesim.
7. sacensību organizātori lūdz dalībniekus ievērot godīgas spēles (en. Fair play) principus!
KONTAKTI:
Anastasija Smoļakova
tālr. 29846908
e-pasts: anastasija.smolakova@gmail.com

