
         
 

Daugavpils Kauss ziemas orientēšanās ar slēpēm 
2022. gada 17-18. decembris, Stropi, Daugavpils 

 
Laiks, vieta 
2022. gada 17-18. decembris,  Daugavpils 
Sacensību centrs – Stropu slēpošanas trases starta laukums (pie viesnīcas “Dzintariņš”, 
Krimuldas iela 41, Daugavpils, (shēma)). 
 
Organizatori 
 
OK “Stiga” sadarbībā  ar Latvijas Orientēšanās federāciju un Daugavpils Sporta 
pārvaldi. 
Galvenais tiesnesis: Anastasija Smoļakova 
Distances: Jānis Gaidelis 
 

Mērķis 
Noskaidrot labākos ziemas orientieristus, veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.  
 
Programma   
17. decembris  
Reģistrācija līdz 12.30 sacensību centrā 
13.00 starts vidējā distancē 
 
18. decembris 
Starts pagarinātajā vidējā distancē 11.00  
Apbalvošana aptuveni 13.30  
 
Grupas   
MW  14, 17, 20, 21, 40, 50, 60,   OPEN 
OPEN – tehniski viegla distance, dalībnieks var startēt jebkurā laikā. 
 
Dalības maksa 
MW   14,17, 20       7 EUR dienā 
MW   21, 40, 50, 60           18 EUR dienā       
OPEN             12 EUR dienā 
 
OPEN grupās abas dienas iespējams pieteikties dalībai uz vietas sacensību centrā. 
Katru dienu būs pieejamas 10 kartes. 
        
Pēc pieteikšanās termiņa beigām, var pieteikties tikai uz vakantajām vietām ar + 100% 
dalības maksu. 
Pārskaitīt līdz 12.12.2022. vai samaksāt sacensību dienā. Pieteikums uzskatāms par 
garantiju dalības maksas pilnīgai samaksai. No dalībniekiem, kas neierodas uz 
sacensībām tiks iekasēta 100% dalības maksa, izrakstot rēķinu un nosūtot uz 
pieteikuma e-pastu.  
 
 

https://balticmaps.eu/lv/c___55.910926-26.572666-15/f___p-vhXT0nwYm5-p-RiXT0hwYm5/bl___cl


 
Rekvizīti: 
OK “Stiga” rekvizīti: 
Biedrība "Daugavpils pilsētas orientēšanās klubs "Stiga",  
Reg. Nr.: 40008024064,  
Adress: Šaurā iela 27-16, Daugavpils, LV 5410,  
AS „Swedbank” 
Bankas konts:  LV27HABA0551039116333  
SWIFT: HABALV22 
Ja nepieciešams rēķins, rakstīt uz info@okstiga.com.  
 
Pieteikšanās 
līdz 12. decembra 23:59 tiešsaistē izmantojot LOF SISTĒMU. 
Novēloti pieteikumi un izmaiņas sūtīt uz: m.dudelis@gmail.com  
 
KARTE un APVIDUS 
Karte sagatavota 2016 – 2022. .gadā (J. Gaidelis, L. Malankovs) 
Abas dienas mērogs – 1:10000, augstumlīknes ik pēc 2.5m 
Sacensības norisināsies Stropu mežā. Pārsvarā priežu mežs ar labu redzamību. 
Maksimālā augstuma starpība – 25m. Apvidū – sarežģīts špūru tīkls.    
 

 
 
 
AIZLIEGTIE RAJONI 
Pasākuma dalībniekiem slēgta karte “Stropi” (LOF 1257_2019). Tās lietošana 
orientēšanās treniņiem (izņemot ESF projekta treniņiem) nav atļauta no 04.12.2022. līdz 
18.12.22. Slēgtā teritorija treniņiem: šeit 
Atļauts treniņiem izmantot Stropu aktīvās atpūtas un sporta trases slēpošanas trasi.   
 
Atzīmēšanās 
Sport Ident AIR+. Dalībnieki varēs izīrēt SIAC čipus par 1.5 EUR dienā. 
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Apbalvošana 
1-3.vietas ar organizatoru sarūpētām balvām visās grupās divu dienu summā. OPEN 
grupās tiks veikta balvu izloze. 
 
Naktsmītnes  
Medicīnas koledžas dienesta viesnīca, Miera iela 3/5, Daugavpils , 14 EUR par nakti no 
cilvēka. Nakšņošana istabiņās pa trim cilvēkiem. Ir pieejama koplietošanas virtuve. 
Lai rezervētu naktsmītnes, lūdzu rakstīt līdz 13.12.22 uz info@okstiga.com. Apmaksa 
par naktsmītnēm veicama ar pārskaitījumu OK Stiga vai uz vietas sacensību centrā.  
Citas nakšņošanas iespējas: http://visitdaugavpils.lv 
 
Treniņiespējas 
10.12. un 11.12 plkst. 12:00-13.30 norisināsies bezmaksas atklātie ESF projekta treniņi 
Stropu slēpošanas trases starta laukumā (pie viesnīcas “Dzintariņš”, Krimuldas iela 41, 
Daugavpils, (shēma)). Obligāta pieteikšanās līdz 07.12.:  Anastasija Smoļakova, t. 
29846908, e-pasts: info@okstiga.com 
 
Papildu informācija.  
OK Stiga mājaslapā būs atrodami starta protokoli, distanču parametri. 
Galvenais tiesnesis: Anastasija Smoļakova, t. 29846908, e-pasts: info@okstiga.com 
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