
SASKAŅOTS        APSTIPRINU 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes    Biedrības “OK Stiga” 

“Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis   valdes loceklis MatīssRatnieks 

      

 

Nolikums 

Daugavpils taku orientēšanās sacensības 

Latvijsa taku orientēšanās čempionāts 

 

Laiks, vieta: 2021.gada 3., 4. jūlijs Daugavpils, Jaunā Forštate 

Organizē: Biedrība “OK Stiga” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta 

pārvalde”.  Galv. tiesnesis un distances Jānis Gaidelis,   

Programma:  Divas PreO distances.  

Sacensību centrs:  Jaunā Forštate 

Grupas: AE, PE, atklātā“B”(iesācēji), paralimpiskā “B”(iesācēji), “J”- jaunieši līdz 18 gadi 

ieskaitot                         

Apvidus:  Priežu mežs ar labu redzamību. Meža ceļi un takas bez seguma. Vidējas reljefa 

formas                              

Karte: M 1:4000, h 2,5 m, ISSOM. Izmantots lāzerskanējuma materiāls. Autors Jānis Gaidelis.  

Distances: Distanču parametri  abas dienas AE,PE,J grupām 1,5 km 25 KP,  “B” grupām 0,5 km 

10 KP                                                         

Atzīmēšanās:  Ar SportIdnet elektronisko atzīmēšanās sistēmu. 

 

Dalības maksa: “AE”, “PE” grupā 5 EUR 1 distance. “B”, “J” grupā 2,5 EUR 1 distance. 

Maksāt var sacensību dienā reģistrējoties  vai ar pārskaitījumu:  

Daugavpils pilsētas orientēšanās sporta kubs “Stiga”,  

Reģ. Nr. 40008024064,  

Swedbank,   

Konts Nr.  LV27HABA0551039116333 

 

Apbalvošana:  “AE”, “PE” 1.-3.vietas PreO  distancē  medaļas un suvenīri,   “B”, “J” 1.-3.vietas 

piemiņas  medaļas un suvenīri.   Apbalvošana klātienē notiks tikai individuāli. 

Pieteikumi: līdz 01.07. pa e-pastu  gaidelis@inbox.lv     

 

Citi noteikumi:  

Sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem; 

mailto:gaidelis@inbox.lv


Sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas (ieskaitot sportistus un 

darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu; 

 

Sacensību visas sacensību norisē iesaistītās un ar sacensību norises nodrošināšanu saistītās 

personas (tai skaitā sportisti un sporta darbinieki) tiek akreditētas;  

Sacensību norises vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna 

vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 

Sacensību norises vietā ikvienai personai jāievēro distancēšanos un jābūt sociāli atbildīgai; 

Sacensību starta/finiša zonā var atrasties skatītāji tikai ar Covid-19 sertifikātu (vakcinācijas vai 

pārslimošanas sertifikāts). 

 

Informācija 

Aicinām būt sociāli atbildīgiem un ievērot divu metru distanci. Lūgums ikvienu izvērtēt savu 

veselības stāvokli pirms došanās uz sacensībām. Atgādinām, ka Covid-19 ierobežojumi un 

drošības sadzīves principi turpinās! 

Par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīgā persona – Jānis Gaidelis, t. 28885241,  e-pasts: 

gaidelis@inbox.lv 

 

Saskaņā ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti organizatori informē, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts, personas dati, kas iesniegti  

reģistrācijā tiks izmantoti rezultātu noteikšanai un apbalvošanai”. 

 
 

 


