
 

DAUGAVPILS TELPU ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS 

 

ORGANIZĒ Orientēšanās klubs “Stiga” sadarbībā ar Daugavpils 10. vidusskolu 

GALVENAIS TIESNESIS Anastasija Smoļakova 

LAIKS, VIETA 

2018. gada 21. decembrī, Daugavpils 10. vidusskolā, Tautas iela 11 (karte)  

Sacensību centrs Daugavpils 10. vidusskolas foajē 

no 15:00 – reģistrācija 

15:15, 16:15 – apmācības iesācējiem 

15:30 – 18:00 brīvais starts telpu orientēšanās distancēs 

18:00 – tiek slēgts finišs 

18:30  –  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 10* -  meitenes un zēni dzimušie 2008. gadā un jaunāki 

SV 12 - meitenes un zēni dzimušie 2006. – 2007. gadā 

SV 14 - jaunietes un jaunieši dzimušie 2005. – 2004. gadā  

SV 18 – jaunietes un jaunieši dzimušie 2003. – 2000. gadā 

SV 21 – atklātā grupa bez vecuma ierobežojuma 

SV 40 – 1978. gadā dzimušie un vecāki 

OPEN* – atklātā grupa bez vecuma ierobežojuma 

*izvēles distance – uzvar dalībnieks ar lielāko apmeklēto KP skaitu. Laika ierobežojums – 60 

min, par katru nokavēto minūti - 1 KP. 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=pvynss&centerx=658948.6727344427&centery=6194906.085668781&zoom=1&layer=map&ls=o


PIETEIKŠANĀS 

Online līdz 18. decembrim plkst. 23:59 online: pieteikt dalībnieku, pieteiktie dalībnieki 

 

PAPILDU 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.  

KARTE 

Daugavpils 10. vidusskolas telpu karte.  

Kartes autors: A. Smoļakova 

Karte zīmēta 2018. gadā.  

DALĪBAS  MAKSA 

Daugavpils 10. vidusskolas audzēkņiem un personālam, orientēšanās apmācību dalībniekiem 

tekošajās grupās (no 23.novembra/26.novembra), kā arī jaunsargiem sacensības ir bezmaksas. 

SV 10, 12, 14, 18 –  3 EUR 

SV 21, 40 – 5 EUR 

Piesakoties pēc pieteikuma termiņa beigām vai uz vietas sacensību centrā, dalības maksa  

SV 10, 12, 14, 18  – 5 EUR, SV21, 40 – 8 EUR. 

VĒRTĒŠANA 

Uzvarētāji tiek noteikti pēc labākā laika 2 distanču kopvērtējumā. 

*izvēles distancēs uzvarētāji tiek noteikti pēc apmeklētā KP skaita. 

ATZĪMĒŠANĀS  

Ar SPORTident visās grupās. 

SPORTident kartes īre – 1 EUR. Pēc abu distanču pabeigšanas īrētie čipi tiek atgriezti 

reģistrācijas tiesnesim. 

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

https://goo.gl/forms/sYGFJK7xC3QQvbMr2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fe-_PPTV1pnZ438JohlsIW6pgWSjhHgIEcRtHvG5NWU/edit#gid=1558902071


APBALVOŠANA  

1.-3. vietas apbalvo ar medaļām un balvām. 

OPEN grupā 1.-3. vietas ieguvējus apbalvo ar balvām. 

PAPILDUS  INFORMĀCIJA 

http://okstiga.com 

KONTAKTI 

Anastasija Smoļakova  

tālr. 29846908 

e-pasts: anastasija.smolakova@gmail.com 

http://okstiga.com/
mailto:anastasija.smolakova@gmail.com

