IELŪGUMS
2013. gada 9. – 11. augusts
Ķemeri - Ventspils

Precīzās orientēšanās daudzcīņas nolikums
(Biļetens Nr 2T_O)
Mērķis un uzdevumi
- Popularizēt Taku Orientēšanās (turpmāk „Taku-O”) sporta disciplīnas daudzveidību un arī, kā vienu no
vislabākajiem aktīvās atpūtas veidiem;
- Radīt vienotības un līdzvērtības gaisotni starp cilvēkiem ar dažādām fiziskajām īpašībām;
- Noskaidrot, individuāli spēcīgāko orientieristus Taku-O disciplīnas dažādos paveidos un apstākļos atsevišķi un
Precīzās Orientēšanās daudzcīņā (Pre-O naktī + TempO + Pre-O dienā);
- Noskaidrot, spēcīgāko Paralimpisko komandu Precīzās Orientēšanās divcīņā;
- Papildināt tradicionālo Ķemeru svētku programmu;
- Iepazīstināt orientēšanās sacensību dalībniekus, trenerus, līdzjutējus un jebkuru jūrmalnieku un pilsētas viesi ar
Ķemeru kūrorta kultūrvēsturiskajām vērtībām un dot iespēju vienās sacensībās orientēties trijos Latvijas reģionos
(Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē).

Rīkotāji un vadība
Sacensības rīko LOF Taku-O komisija sadarbībā ar Biedrībām OK-Liedags, Taciņa, Ķemeru iedzīvotāju biedrību,
Jūrmalas pilsētas domes sporta nodaļu, Ventspils pilsētas sporta pārvaldi u.c. sacensību labvēļiem.
Sacensības vada apstiprinātā galvenā tiesnešu kolēģija:
Galvenais tiesnesis:
Jānis Bergs
(Liedags OK)
Galvenais sekretārs:
Varis Bunga (Liedags OK)
Galvenais sekretāra asistente:
Zita Rukšāne (Taciņa)

Programma
9.augusts
Pre-O sacensības diennakts tumšajā laikā „Mēnesnīcas taka ‘2013” 2.kārta

NEAIZMIRSTI PAŅEMT LĪDZI LUKTURĪTI!!!
Pulksteņa
laiks

Līdz pl 2245
No pl 2300

Dienas kārībā

Vieta

Ķemeros,
Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
sēravota paviljona „Ķirzaciņa”
Starts.
autostāvlaukumā
Katrs dalībnieks brīvi izvēlas savu starta minūti

Papildus informācija:
No pl 2200 notiks Ķemeru svētku ieskaņas Nakts koncerts pie sēravota paviljona „Ķirzaciņa”.
Piedalās „Barona ielas saksofonu kvartets”.
Ja distancē gadīsies nomaldīties, tad ieteicams doties mūzikas skaņu virzienā .

10.augusts
TempO sacensības „Ķemermiestiņa Mazās Anniņa LIELĀ BALVA ‘2013”
Pulksteņa
laiks

Vieta

Līdz pl 1145

Ķemeros,
Jaunajā parkā
pie mākslīgā dīķa

No pl 1200 līdz pl 1400
Ap pl 1630
Līdz pl 1730
Pēc pl 1730

Dienas kārībā

Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
Starts.
Katrs dalībnieks brīvi izvēlas savu starta minūti

Jaunajā parkā,
Pre-O naktī, TempO un Velo-O sacensību laureātu
Ķemeru svētku norises centrā
apbalvošana
Jaunajā parkā
Pieteikumu pieņemšana Pre-O sacensībām garajā
pie mākslīgā dīķa
distancē
Izbraukšana uz Pre-O sacensībām garajā distancē Ventspilī

Papildus informācija:
10. augustā no pl 1100 Jaunajā parkā notiks tradicionālie Ķemeru svētki, kuru programmā būs dažādi kultūras, izklaides un citu sporta veidu
sacensības.
Vairāk informācijas skat: www.kemeri.lv

11. augusts
Pre-O sacensības garajā distancē „Ventspils balva ’2013”
( Latvijas Taku-O Rangs ‘2013 un LPK ‘2013 ieskaites sacensību kandidāts)
(Tautas sacensību seriāla Kurzemes Taku-ABC ‘2013 7. kārtas ieskaites sacensības)
Pulksteņa
laiks

Vieta

Līdz pl 1145

Ventspilī,
pie Piejūras kempinga
Vasarnīcu ielā 56

No pl 1200

Ap pl 1600

Dienas kārībā

Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
Starts.
„ELITES” grupas dalībniekiem pēc protokola;
„B” grupas dalībniekiem pēc paša brīvas izvēles
Precīzās orientēšanās daudzcīņas un Paralimpisko
komandu apbalvošana

Dalībnieki
Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību distancē.
Sacensībās pielaidīs jebkuru Latvijas iedzīvotāju un viesus no citām valstīm.
Dalībnieki neklasificējas pēc vecuma un dzimuma
Dalībnieku grupas:
Paralimpiskā „ELITEs” grupa (PE) – lietpratēji;
Paralimpiskā „B” grupa (PB) – iesācēji;
Atklātā grupa „ELITEs” grupa (AE) – lietpratēji;
Atklātā grupa „B” grupa (AB) – iesācēji;
Piezīme:
Par Paralimpiskās grupas dalībniekiem tiek uzskatīti cilvēki, kuriem dažādas invaliditātes dēļ (t.sk. arī ar ārēji neredzamām
pazīmēm), pārvietošanās notiek ar fizisko piepūli vai lietojot pārvietošanās palīglīdzekļus (braucāmkrēslus, kruķus, spieķus, pavadītāja
rokas atbalstu u.c.) un to ir apstiprinājuši, sekretariātā uzrādot ģimenes ārsta izziņu, bet Latvijas izlases kandidāti un citu valstu dalībnieki
Starptautiskās orientēšanās federācijas apstiprināto medicīnisko sertifikātu.
Par Atklātās grupas dalībniekiem tiek uzskatīts jebkurš, kam fiziskās īpašības neatbilst Paralimpiskajai grupai un interesē orientēšanās
sporta disciplīnu daudzveidība.

Paralimpiskās komandas
Klubu (kolektīvu) komandas veido ne mazāk, kā divi Paralimpiskie dalībnieki, neatkarīgi no individuālās starta
grupas.

Vērtēšana
Individuāli, katrā grupā atsevišķi, dalībnieku rezultātus vērtēs:
1) katrā Taku-O paveidā atsevišķi, vērtēs vadoties pēc Latvijas Taku-O sacensību noteikumiem;
2) precīzās orientēšanās daudzcīņas rezultātu noteiks:
- summējot dalībnieku iegūtos punktus, katrā Taku-O paveidā atsevišķi. Augstāku vietu izcīna tas dalībnieks, kuram
būs mazāka punktu summa, vērtējot par I vietu = 1 punkts, par II vietu = 2 punkti, par III vietu 3 punkti utt.
- Pilnajai ieskaitei summēti tiks 2 Pre-O distanču (nakts un dienas) un TempO sacensībās iegūtie punkti;
- Dalībnieku punkti, kuri būs iegūti tikai vienā no Pre-O distancēm un TempO, rezultātu protokolā ieņems vietas aiz
dalībniekiem ar pilnajām ieskaitēm (arī tādā gadījumā, ja punktu summa būs mazāka);
- Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem būs vienāda punktu summa, tad augstāku rezultātu noteiks Pre-O Laika KP un
TempO mazākā sekunžu summa.
Komandu vērtējumā, kluba (kolektīva) vietu noteiks divu Paralimpisko dalībnieku labākie rezultāti.

Apbalvošana
Pre-O naktī un atsevišķi TempO sacensībās, katrā grupā atsevišķi par izcīnītajām pirmajām trīs vietām apbalvos ar
medaļām;
Precīzās orientēšanās daudzcīņā, katrā grupā atsevišķi par izcīnītajām pirmajām trīs vietām apbalvos ar medaļām un
piemiņas balvām;
Paralimpiskajām komandām par izcīnītajām pirmajām trīs vietām Precīzās orientēšanās daudzcīņā apbalvos ar Jūrmalas
pilsētas domes kausiem un diplomiem un Ventspils sporta pārvaldes diplomiem.

Pieteikumi
Iepriekšējie pieteikumi līdz š.g. 7. augustam, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, klubu un grupu iesūtāmi:
Pa e-pastu: orient@navigator.lv
Vai telefoniski 29928628

Finanses
„ELITES” grupām (PE un AE)
- ja piedalās visos 3 Taku-O paveidos
- ja piedalās tikai 1 vai 2 Taku-O paveidos

8 LVL;
3 LVL par katru startu;

Kurzemes Taku-ABC dalībniekiem, kuri iepriekš startējuši vismaz 4 kārtās:
- ja piedalās visos 3 Taku-O paveidos
50% atlaide;
- ja piedalās tikai 1 vai 2 Taku-O paveidos
2 LVL par katru startu;

„B” grupām (PB un AB)
- ja piedalās visos 3 Taku-O paveidos
- ja piedalās tikai 1 vai 2 Taku-O paveidos

4 LVL;
2 LVL par katru startu;

Kurzemes Taku-ABC dalībniekiem, neatkarīgi no startu skaita iepriekšējās kārtās:
- ja piedalās visos 3 Taku-O paveidos
50% atlaide;
- ja piedalās tikai 1 vai 2 Taku-O paveidos
1 LVL par katru startu;
Jauniešiem, 1996. g.dzim. un jaunākiem 1 LVL par katru startu;
Samaksai ar pārskaitījumu, rēķinus pieprasīt sacensību galvenā sekretāra asistentei Zitai Rukšānei
Tālrunis: 26324803
E-pasts: zita19@inbox.lv
Papildus informācija:
Ķemeru svētku laikā, bez Taku-O sacensībām, no pl 1100 līdz 1300 notiks arī Veloorientēšanās sacensības.
Ja Taku -O dalībnieks vēlēsies piedalīties arī tajās sacensībās, tad atsevišķa dalības maksa nav jāmaksā.

Citi nosacījumi un dalībnieku uzņemšana
Dalībnieku apģērba un apavu izvēle ir brīva.
Nakšņošanas iespējas Jūrmalas pilsētā meklēt mājas lapā: http://www.tourism.jurmala.lv/page/273
Nakšņošanas iespējas Ventspilī:
Viesu nams „Dzirkaļi”
Adrese: Kr. Valdemara iela 31, Ventspils,
tlf: 29 777 686 , 27 097 777
SKYPE(20:00-22:00): dzirkali.lv
E-pasts: v.n.dzirkali@inbox.lv
Mājas lapa: http://dzirkali.lv/

"Piejūras kempings"
Adrese: Vasarnīcu ielā 56, Ventspils
tlf: 63627925, 22008805
Fakss: 63620810
E-pasts: camping@ventspils.lv
Mājas lapa: www.camping.ventspils.lv

Citas nakšņošanas iespējas Ventspilī: http://www.piejuras.lv/lv/atputa/ventspili/
Jautājums par nakšņošanas iespējām uz grīdas ar savu guļaminventāru gan Jūrmalā, gan Ventspilī pagaidām tiek
risināts un ja šāda iespēja būs, tiks izsūtīta atsevišķa informācija.

Orientēšanās velobrauciena cienītāju ērtībām
Ķemeros, dzelzceļa stacijas ēkā strādā Velonoma, kurā par atsevišķu samaksu ir iespējams iznomāt velosipēdus.

UZMANĪBU!!!
Sakarā ar vasaras sezonu, Ķemeru nacionālo parku ļoti aktīvi apmeklē daudz tūristi – velopārgājienu cienītāji.
Tāpēc ieteicams, Ķemeru orientēšanās spēļu, Velo-O dalībniekiem savlaicīgi rezervēt velosipēdus, kontaktējoties ar
Ķemeru Velonomas operatoru:
E-pasts: liga2410@inbox.lv
Tālrunis: 29239273

Vairāk informācijas mājas lapās:
www.velonoma.lv un www.takas.lv.

Būsiet mīļi gaidīti Ķemermiestiņā un Ventiņos!!!

ĶEMERI

VENTSPILS

