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LAIKS, VIETA  

2019. gada 6. decembrī, Daugavpils Universitātes Jaunais korpuss, Parādes iela 1 (karte)  

Sacensību centrs Daugavpils Universitātes Jaunā korpusa foajē  

no 12:45 – reģistrācija 

Jaunsargiem: 

13:00 – instruktāža un apmācības Jaunsargiem 

13:15 – 14:00 brīvais starts Jaunsargu konkurencē 

14:30 – tiek slēgts finišs Jaunsargiem 

14:45 – apbalvošana Jaunsargu konkurencē 

Atklātās sacensības: 

16:15, 17:15 – apmācības iesācējiem 

16:30 – 18:00 brīvais starts telpu orientēšanās distancēs 

18:30 – tiek slēgts finišs 

18:45 – apbalvošana 

SACENSĪBU GAITA  

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

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.  

 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=ihxruu&centerx=656970.6439475109&centery=6194485.2889539525&zoom=0&layer=map&ls=o


DALĪBNIEKI  

Jaunsargu grupas: 

Atsevišķi tiek vērtētas meitenes un puiši. 

JIC1 grupa: 2006. gada dzimuši un jaunāki jaunieši  

JIC2 grupa: 2005. – 2004. gadā dzimušie jaunieši  

JIC3 grupa: 2003. gadā dzimuši un vecāki jaunieši 

Atklāto sacensību grupas: 

SV 10* – meitenes un zēni dzimušie 2009. gadā un jaunāki  

SV 16 –- meitenes un zēni dzimušie 2003. – 2008. gadā  

SV 21 – atklātā grupa bez vecuma ierobežojuma  

SV 40 – 1979. 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.  

PIETEIKŠANĀS  

Online līdz 04. decembra plkst. 23:59 izmantojot LOF pieteikumu sistēmu.  

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.  

  

https://lof.lv/pieteikumi/?act=info&id=2019121300


DALĪBAS MAKSA  

Līdz 18 gadiem – 3 EUR  

No 19 gadiem – 5 EUR  

*Daugavpils Universitātes studentiem un darbiniekiem dalības maksa sacensībās – 3 EUR, 

norādot pieteikumā kā klubu Daugavpils Universitāti (registrācijā jāuzrāda apliecība). 

**ESF tekošo grupu (no 19.11., 21.11., 27.11) dalībniekiem starts bezmaksas, norādot 

pieteikumā kā klubu „Apmācības” 

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

dalībniekiem vecumā līdz 18 gadiem– 5 EUR, no 19 gadiem – 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 jānodod galvenajam 

sekretāram. 

SPORTident kartes nozaudēšanas gadījumā, jāatgriež tās pilna vērtība – 40 EUR. 

APBALVOŠANA  

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

INFORMĀCIJA  

1. http://okstiga.com  

2. Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību laikā 

uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām mārketinga un reklāmas 

aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanai dalībnieku 

sarakstā un rezultātos. 

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

vecāki, treneri vai personas, kuras bērnus pavada. Sacensību rīkotāji nenes atbildību par 

traumām, kas gūtas sacensību laikā. Kāpņu telpu apkārtnē jābūt ļoti uzmanīgiem. 

Neuzmanība var izraisīt smagas sadursmes starp dalībniekiem. 

KONTAKTI  

Anastasija Smoļakova, t. 29846908, e-pasts: anastasija.smolakova@gmail.com  

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

