
 
 
 

Sacensību seriāls 

“ORIENTIERIS - 2020” 
 

NOLIKUMS 
 

Izvērtējiet savu veselības stāvokli un neapmeklējiet sporta norises vietu, ja Jums ir elpceļu infekcijas slimības 

simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī ja uz Jums attiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas 
nosacījumi! Lūgums iepazīties ar noteikumiem “Par fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties sporta norišu vietās  

ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 12. maija” 

 

ORGANIZĒ Orientēšanās klubs “Stiga” 
 

GALVENAIS TIESNESIS Anastasija Smoļakova, tālr. 29846908 

 
POSMU VIETA UN LAIKS 

 

Posmi notiek Daugavpilī un tās apkaimē ceturtdienās. 
 

Kopā paredzēti 16 posmi (pirmie 5 – individuālo treniņu veidā), sacensību kalendārs: šeit.  

 

Starts no 16:30 līdz 18:50. Finišs tiks slēgts 19:30. 
 

Katram posmam ir jāpiesakās iepriekš līdz iepriekšējās trešdienas 23:59 izmantojot 

anketu, norādot ierašanās laiku: 16:30-17:10, 17:20-18:00, 18:10-18:50.  

 

POSMU NORISE 

 

1. Posmu norises vieta sastāvēs no 2 zonām, katrā no kurām jāievēro 2 metru distance: 
 

• sākuma zonas (dalības maksas iemaksa, kartes saņemšana). Katrai no distancēm tiks 
izveidota atsevišķa rinda. Starts ar 1-2 min intervālu. Karti var saņemt iepriekš, vienojoties 
ar treneri. 

 
• beigu zonas (čipa nolasīšana, īres inventāra saņemšana un nodošana, dezinfekcija). Finišā 

varēs nolasīties tikai tie dalībnieki, kas būs reģistrējušies iepriekš! 
 

• aicinām dalībniekus pārģērbties personīgajos transportlīdzekļos un/vai ievērojot 2 metru 
distanci. Neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un 

brīvā dabā joprojām var ne vairāk kā divas personas vai arī personas, kas dzīvo vienā 
mājsaimniecībā, vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā 

mājsaimniecībā vai arī personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus. 
 

2. Dalībnieks, ierodoties posma norises vietā iemaksā dalības maksu pie starta atbildīgā, 

jāievēro 2 metru distanci! Lūgums pārskaitīt dalības maksu uz OK Stiga bankas kontu. 

Rekvizīti: 

../../../Anastasija/Desktop/Orientieris%202020/Par%20fiziskajÄ�m%20aktivitÄ�tÄ�m,%20pulcÄ�joties%20sporta%20noriÅ¡u%20vietÄ�s%20Ä�rkÄ�rtÄ�jÄ�s
../../../Anastasija/Desktop/Orientieris%202020/Par%20fiziskajÄ�m%20aktivitÄ�tÄ�m,%20pulcÄ�joties%20sporta%20noriÅ¡u%20vietÄ�s%20Ä�rkÄ�rtÄ�jÄ�s
https://lof.lv/seriali_rez/dpils_orientieris
https://forms.gle/eemjoAJNQgV8ejxH6
https://forms.gle/eemjoAJNQgV8ejxH6


Reģ. Nr.: 40008024064 

Banka: AS "Swedbank" 

Swift kods: HABALV22 
Konts: LV27HABA0551039116333 

 

Maksājuma mērķis: Orientieris, dalības maksa 
 

3. Karti dalībnieks saņem startā. Dalībnieks izvēlas distances karti atbilstoši vecumam un 
sagatavotībai. Treniņa dalībnieks ir pats atbildīgs par atbilstošās kartes izvēli. 

 
4. 1.un 2. trases distances var tikt veidotas 2. apļos. Šajā gadījumā, 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 pagriežot kartes otru pusi. Skriešana caur sākuma 

vietu nav obligāta! 
 

5. 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. 

Pēc iespējas dalībniekiem ir jāizmanto personīgais inventārs. Īrējot inventāru tiks 
nodrošināta tā dezinficēšana. 

 
6. Pirms starta dalībnieks "izdzēš" SI kartē iepriekšējo informāciju, atzīmējoties „Clear” stacijā 

un sagaidot trīs secīgus skaņas un gaismas signālus. 
 

7. Kad dalībnieks ir gatavs doties distancē, sevis izvēlētajā starta laikā ar starta inventāru, 
izvēloties atbilstošās distances rindu. Izvēlētā laikā var startēt, ievietojot SI karti ierīcē 

"Starts" un, atskanot signālam, var sākt skriet. Starta kārtību kontrolē starta tiesnesis. 
 

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

 
9. 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! 
 

10. Uzreiz pēc finiša dalībnieks pie tiesneša nolasa SI karti un saņem izdruku ar skrējiena 
rezultātiem. Dalībnieks pēc finiša ir atbildīgs par sava rezultāta reģistrēšanu! Ierodoties 
finišā, dalībniekam ir jābūt iepriekš reģistrētam, kā arī jāzina savs dalībnieka numurs. 

 
11. 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. Finišs tiks slēgts 19:30! 

 
12. 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. 

 

DISTANCES 
 

Dalībnieku  mērķis  ir  veikt  izvēlēto  maršrutu,  atrodot  meža  izvietotus  kontrolpunktus. 
 

Dalībniekiem tiek piedāvāts izvēlēties trasi, atbilstoši savām vēlmēm un fiziskajai sagatavotībai.  
 

Tiek piedāvāti 5 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 – aktīvistiem, garums 3-4 km  
4. trase – iesācējiem, garums 2-3 km  
5. trase – trase bērniem un iesācējiem, garums 1-2 km, KP izvietoti 

netālu no ceļiem 
 

DALĪBAS MAKSA 

 SV 21, 40, 50, 60 SV 12, 14, 16, 18 



      Dalības maksa, EUR      

Posmu skaits   5   1    5   1  

OK “Stiga   
10.00 

  
2.50 

   
5.00 

  
1.50 

 

biedri”* 
          

              

Pārējie   18.00   4.50    9.00   2.50  
               

 

Dalība ir BEZMAKSAS bērniem līdz 2010. dz. gadam (vecuma grupa SV10). 
 

*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 atbilstoši 2020. gada dotācijai no 
Daugavpils pilsētas pašvaldības.  
Biedra naudu var iemaksāt elektroniski! Maksājuma mērķis: Biedra nauda 

 

ELEKTRONISKĀS ATZĪMĒŠANĀS ČIPA ĪRE  
 

Īres karšu skaits ir ierobežots! 
 

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

 

Elektroniskās atzīmēšanas kartes nozaudēšanās gadījumā dalībniekam jāatmaksā tā pilna 

vērtība organizatoriem (P-CARD – 13 EUR, SI9 – 35 EUR). 

 

KOMPASU ĪRE 
 

Kompasu skaits ierobežots! 
 

• Kompasu īre 1 EUR.  
• BJC “Jaunība” audzēkņiem kompasus izsniedz treneris. 

 

Kompasa nozaudēšanas gadījumā dalībniekam jāatmaksā tā pilna vērtība organizatoriem (20 

EUR). 
 

KATRAM DALĪBNIEKAM, REĢISTRĒJOTIES PIRMO REIZI, TIEK PIEŠĶIRTS DALĪBNIEKA 

NUMURS: 
 

• Numurs ir derīgs visu „ORIENTIERIS 2020” sezonu.  
• Dalībnieki var izmantot pagājušajā sezonā (“ORIENTIERIS 2019”) iegādātos numurus. 

 

REZULTĀTU VĒRTĒŠANA 
 

Katras kārtas un kopvērtējuma rezultāti tiek publicēti OK „Stiga“ mājaslapā. Sacensību seriāla 

kopvērtējumā tiek vērtēti 12 labāko posmu rezultāti. 

Lai saņemtu rezultātu kopvērtējumā, ir jāstartē savā vecuma grupā: 

Vecuma grupas: 
 

SV 10* 2010. dz.g. un jaunāki 

SV 12 2008. – 2009. dz.g. 

SV 14 2006. – 2007. dz.g. 

SV 16 2004. – 2005. dz.g. 

SV 18 2002. – 2003. dz.g. 

SV 21 2001. un vecāki 

SV 40 1971. – 1980. dz.g. 

SV 50 1961. – 1970. dz.g. 

SV 60 1951. dz.g. un vecāki 
 

*kopvērtējumā tiek apbalvoti dalībnieki, kas veic distances patstāvīgi. 



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 = V + 0.4 * S, kur 
 

P – trasē iegūto punktu skaits 
 

V – dalībnieka un ātrākā tās pašas vecuma grupas dalībnieka ātrumu attiecība 
(neatkarībā no tā kādu distanci ir veikuši dalībnieki). Izteikts promilēs, maksimums 
1000. 

 

S – dalībnieka distances garuma attiecība pret garāko veiksmīgi paveikto distanci, ko 
ir veicis tās pašas grupas dalībnieks. Izteikts promilēs, maksimums 1000. 

Respektīvi, dalībnieks iegūst lielāku punktu gadījumos, ja veic garāko distanci un/vai veic 

distanci ar lielāku ātrumu. 

ORGKOMITEJA 

 

Galvenais treneris 

 

Anastasija Smoļakova 
 

Distanču plānošana 
 
Matīss Ratnieks, Anastasija Smoļakova, Jānis Gaidelis 

 

Karšu drukāšana 
 
Artjoms Ivanovs 

 

Distanču likšana/noņemšana 
 
Nikolajs Grigorjevs, Aleksejs Baļinskis 

 

Posmu centra uzstādīšana 
 
Anastasija Smoļakova, Mihails Konovalovs

 

IT serviss 
 

Artjoms Ivanovs, Tomass Bērtulāns 
 

Reģistrācija 
 

Milāna Loča, Anastasija Isajeva 
 

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.  
https://orienteering.sport/iof/mapping/) 

 

3. 1. un 2. punktu neievērošanas gadījumā dalībnieki tiek diskvalificēti! 
 

4. dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli. Par bērnu veselības stāvokli atbild vecāki, 
treneri vai personas, kuras bērnus pavada. posmu rīkotāji nenes atbildību par traumām, kas 
gūtas posmu laikā. 

 
5. automašīnas novietot tikai posmu rīkotāju norādītajās vietās, ievērot auto kustības virziena 

norādes 
 

6. dalībniekiem ir tiesības iesniegt RAKSTISKAS sūdzības galvenajam tiesnesim ne vēlāk, kā 

24 stundas pēc treniņa norises. 
 

7. Posmu organizatori lūdz dalībniekus ievērot godīgas spēles (en. Fair play) principus! 
 

8. Posmu laikā tiek veikta fotografēšana un filmēšana. Informācija par posmiem tiek publicēta 
www.okstiga.com un https://www.facebook.com/okstiga/. 

 

KONTAKTI: 
 

Anastasija Smoļakova 
 

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

https://orienteering.sport/iof/mapping/
http://www.okstiga.com/
https://www.facebook.com/okstiga/
mailto:anastasija.smolakova@gmail.com


 


