
Latvijas orientēšanās čempionāts sprintā un sprinta stafetē 
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IERAŠANĀS - SPRINTS 

Slēgtā rajona shēma un piebraukšanas ceļi redzami šeit 
Mašīnu novietošana atļauja tikai Cieceres upes labajā (ZR) krastā. Tās iespējams novietot Maxima vai 
Mākslas un mūzikas skolas stāvlaukumā, kā arī apkārtējās ielās (piem., Avotu iela) 
 
Sacensību centrā pirms sacensībām var atrasties tikai dalībnieki un akreditētie komandu pārstāvji. 
Dalībniekiem sacensību centrs ir jāpamet līdz 14.50 
Skatītājiem nepieciešams uzrādīt derīgu COVID sertifikātu, lai atrastos sacensību centra teritorijā.  
Par Covid drošību atbildīgā persona – Matīss Ratnieks 
Ierašanās sacensību centrā pēc 14.50. 
Personu limits sacensību centrā – 500 cilvēki. 
 

https://lof.lv/map.php?act=map&mid=146&s=JS&m=14.5


 
 
IERAŠANĀS – SPRINTA STAFETE 
Slēgtā rajona shēma: redzama šeit. 
Mašīnas iespējams novietot pļavā pie vecā stadiona, Sporta kompleksa un Autoostas stāvvietā. 
Dalībniekiem iesildīšanās zonā jāierodas līdz 10:00. 
 
Skatītājiem nepieciešams uzrādīt derīgu COVID sertifikātu (vakcinēts, pārslimojis, testēts), lai atrastos 
sacensību centra teritorijā. Ierašanās skatītāju zonā no 10:50. 
Personu limits sacensību centrā – 500 cilvēki. 
 
 
 
SACENSĪBU PROGRAMMA 

 
 
17.07.2021 
No plkst. 13:30 dalībnieku reģistrācija sacensību centrā 
14:00 Sacensību atklāšana 
Līdz 14:50 visiem dalībniekiem (ieskaitot OPEN dalībniekus) jāierodas karantīnas zonā (700m no 
sacensību centra pa marķējumu)  
15:00 Starts dalībniekiem sprinta distancē 
No 15:30 līdz 15:45 OPEN grupu starts. 
Apbalvošana – individuāli pēc katras grupas finiša 
Līdz 19:00 vārdisko pieteikumu iesniegšana sprinta stafetei izmantojot LOF pieteikumu sistēmu. 
 
 
18.07.2021 
Līdz 10:00 ierašanās karantīnas zonā 
10:45 - stafetes maiņas demonstrācija 
11:00 - starts stafešu sacensībām 

https://lof.lv/map.php?act=map&mid=147&s=JS&m=15


Ap 12:30 - Starts OPEN distancēm 
Apbalvošana – individuāli pēc katras grupas finiša 
 
 
SPRINTA STARTS & KARANTĪNA 
Dalībnieku numuri būs pieejami pie karantīnas ieejas. 
Visiem dalībniekiem jāizmanto karantīnas zona!  
Karantīnas zonā jāierodas līdz 14:50, tā atrodas 700m attālumā no sacensību centra Saldus sporta nama 
teritorijā. Nokļūšana pa marķēto posmu. 
Iesildīties varēs stadiona teritorijā ar karti. 
Karantīnas zonā būs pieejams dzeramais ūdens/tualete. Iesildīšanas drēbes tiks nogādātas uz finišu. 
Atkārtota iekļūšana karantīnas zonā pēc 14:50 nav atļauta. 
OPEN grupām starts no 15:30 līdz 15:45. 
 
Starta kārtība: 
-3 min. pirms starta dalībnieks reģistrējas uzrādot tiesnesim IDENT numuru, notīra SI karti/aktivizē SIAC 
karti, dodas uz nākamo starta koridoru 
-2 min pirms starta saņem papildus leģendas 
-1 min pirms starta nostājas uz starta līnijas un pēc starta signāla dalībnieks no savas grupas kastes 
paņem karti. Dalībnieks ir personīgi atbildīgs, ka ir paņēmis pareizo, savas grupas karti. 
 
 
Sprinta apvidus: 
Saldus pilsētas centrs – ielas, pagalmi, daudzdzīvokļu un privātā apbūve, sabiedriskās ēkas, parki.  
Auto satiksme daļēji tiks apturēta. Esiet uzmanīgi, šķērsojot ielas. 
 
Distancē aptuveni 80% ciets segums (asfalts, bruģis, grants), 20% zālājs. 
 
 
Sacensībās tiks izvietoti mākslīgie šķēršļi, kas atzīmēti kartē ar violeto krāsu. Tos aizliegts 
šķērsot! Skatīt norādīto piemēru zemāk. 
 
Attēlojums kartē: 

 
 
Mākslīgais šķērslis dabā.  



 
 
Speciālie apzīmējumi kartē 
 
Ar simbolu  (531) ir attēlotas rotaļu un sporta konstrukcijas. Skatīt zemāk norādītos piemērus. 

  
 

Ar simbolu  528 garenas konstrukcijas, cauruļvadi 

 
 



Ar simbolu   530 ir attēlotas reklāmas konstrukcijas.. Skatīt zemāk norādīto piemēru. 
 

 
 
 
 
 
Papildu informācija  
MW21E grupām distance dalīta divās daļās. Pirmajai distances daļai beidzoties, norādītajā kontrolpunktā 
tiek veikta karšu maņa, apgriežot karti otrādi. Otrā distances daļa turpinās ar starta apzīmējumu no esošā 
kontrolpunkta. Abas distanču daļas ir ievietotas karšu maisiņā. M21E grupai karte tiek apgriezta 12kp. 
W21E grupai karte tiek apgriezta 8kp. Dalībnieks ir pats atbildīgs, ka distanci veic atbilstoši plānojumam 
(vispirms veic distances 1. daļu, un tad 2. daļu). 
 
Grupām MW 21E, 20 un 18 distances laikā ir marķēts posms caur sacensību arēnu. Sekot norādītajam 
marķējumam. 
 
 
 
SPRINTA STAFETE 
Sacensības norisināsies daļēji daudzdzīvokļu māju rajonā un Kalnsētas parka muižas teritorijā, kam 
raksturīga dažāda veida apbūve. 
Sacensībās tiks izvietoti mākslīgie šķēršļi, kas atzīmēti ar violeto krāsu. Tos aizliegts šķērsot! 
Kartē tie attēloti tāpat kā sprinta sacensībās. Skatīt informāciju par individuālo sprintu. 
 
Visās distancēs tiks pielietota izkliede.  
 
Dalībnieku numurus varēs saņemt pie ieejas iesildīšanās zonā sacensību dienā. 
 
Iesildīšanās zona norādītajā teritorijā. Nestartējušie dalībnieki līdz savam startam atrodas iesildīšanās 
zonā. Visiem dalībniekiem jāierodas iesildīšanās zonā līdz 10:00. Pēc finiša dalībnieki nedrīkst atgriezties 
iesildīšanās zonā. Finišējušie dalībnieki atrodas finiša zonā. 
 
 
APBALVOŠANA 
Atbilstoši MK noteikumiem Nr.360, apbalvošana katrā sacensību dienā notiek individuāli pēc uzvarētāju 
noskaidrošanas katrā grupā. Informāciju par apbalvošanu paziņos komentētājs 10-15 minūtes pirms tās 
norises. 
 
 
 
 



CITAS PIEZĪMES 
 Organizatoriem ir tiesības mārketinga un reklāmas mērķiem izmantot Latvijas čempionāta sacensību 
laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. 
Komandu treneriem un pavadošajām personām ir obligāti jāreģistrējas pieteikumu sistēmā, lai būtu 
iespēja iekļūt karantīnas, iesildīšanās, starta un sacensību centra zonā. 
 
 
PRECIZĒTIE DISTANČU PARAMETRI 
(distanču garumi mērīti pa optimālajiem ceļu variantiem) 
 
Sprints 17.07 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

M12 2,0km  16kp W12 2,0km  16kp  

M14 2,6km  21kp W14 2,4km  17kp  

M16 2,9km  19kp W16 2,5km  18kp  

M18 3,4km  22kp W18 2,7km   14kp  

M20 3,4km  22kp W20 2,7km   14kp  

M21E 3,9km  27kp W21E 3,2km  21kp  

M21 2,9km  17kp W21 2,3km  19kp  

M35 3,2km   14kp W35 2,6km   16kp  

M40 3,2km   14kp W40 2,6km   16kp  

M45 3,0km   14kp W45 2,5km   17kp  

M50 3,0km   14kp W50 2,5km   17kp  

M55 2,3km   18kp W55 2,1km   15kp  

M60 2,3km   18kp W60 2,1km   15kp  

M65 2,2km   16kp W65 1,8km   15kp  

M70 2,2km   16kp W70 1,8km   15kp  

M75 1,7km   13kp W75 1,4km   10kp  

M80 1,7km   13kp W80 1,4km   10kp  

OPEN 1 1,8km   15kp    

OPEN 2 2,0km 15kp    



 
Sprinta stafete, 18.07: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. un 2. etaps 3. etaps  

MW12 2,4km  12kp 2,4km  12kp  

MW14 2,7km  15kp 2,7km  15kp  

MW16 3,1km 17kp 2,9km 17kp  

MW21 3,7km  27kp-28kp 3.2km 22kp  

MW130 3,1km 17kp 2,9km 15kp  

MW160 2,8km 16kp 2,6km 17kp  

MW190 2,4km 15kp 2,4km 15kp  


