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Veloorientēšanās sacensību nolikums 

(Biļetens Nr 2V_O) 

Laiks un vieta 
Sacensības notiks 2013. gada 10. augustā Ķemeros. Sacensību centrs Jaunajā parkā pie mākslīgā dīķa. 

Mērķis un uzdevumi 
- Popularizēt Veloorientēšanās,  kā vienu no vislabākajiem aktīvās atpūtas veidiem; 

- Noskaidrot, individuāli spēcīgākos veloorientieristus dažādās vecuma grupās; 

- 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 divos Latvijas reģionos 

(Vidzemē un Zemgalē). 

Rīkotāji un vadība 
Sacensības rīko Biedrības OK-Liedags, Taciņa un Ķemeru iedzīvotāju biedrība, sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes 

sporta nodaļu  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 
Velo-O sacensības  „Ķemermiestiņa Mazās Anniņa LIELĀ BALVA  ‘2013” izvēles distancē   

Pulksteņa 
laiks 

Vieta Dienas kārībā 

Līdz pl 10
45

 Ķemeros,  

Jaunajā parkā  

pie mākslīgā dīķa 

Dalībnieku ierašanās un reģistrācija 

No pl 11
00

 līdz pl 13
00

 Starts.  

Katrs dalībnieks brīvi izvēlas savu starta minūti 

Ap  pl 16
30

 
Jaunajā parkā,  

Ķemeru svētku norises centrā 
Velo-O sacensību laureātu apbalvošana 

Papildus informācija: 

10. augustā no pl 11
00

 Jaunajā parkā notiks tradicionālie Ķemeru svētki, kuru programmā būs dažādi kultūras, izklaides un citu sporta 

veidu sacensības. 

Vairāk informācijas skat: www.kemeri.lv  

Dalībnieki 
Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību distancē. 

Sacensībās pielaidīs jebkuru jūrmalnieku un pilsētas viesus. 

Katrs dalībnieks brīvi izvēlas sev veicamo distanci un atbilstošo grupu, vadoties pēc paša fiziskās sagatavotības un 

orientēšanās prasmes. 

Grupa 
Piezīmes 

Distances 
Aptuvenais KP 

skaits 

Aptuvenais distanču garums pēc optimālā 

ceļu izvēles varianta 
(km) Dāmas Kungi 

S12 V12 Bērni 2001. g.dzim. un jaunāki Īsā 5 - 7 4 – 6 km 

S14-18 V14-18 Jaunieši 1995. – 2000, g.dzim. Īsā 5 - 7 4 – 6 km 

SA VA 
Bez vecuma ierobežojuma 

garās distances cienītāji Garā 10 - 15 9 – 15 km 

SB VB 
Bez vecuma ierobežojuma 

īsās distances cienītāji Īsā 5 - 7 4 – 6 km 

Vērtēšana 
Dalībnieka rezultātu vērtēs pēc pastāvošajiem Latvijas Velo-O sacensību noteikumiem un informācijas sacensību dienā 

http://www.lof.lv/lejupielade/Velo_o_noteikumi_15jun2004.pdf 

Apbalvošana 
Velo- O sacensībās, katrā grupā atsevišķi par izcīnītajām pirmajām trīs vietām apbalvos ar medaļām; 

http://www.kemeri.lv/
http://www.lof.lv/lejupielade/Velo_o_noteikumi_15jun2004.pdf


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 

Apvidus: 
Ķemeru pilsētas ielas, parki un tuvākās apkārtnes meža ceļi un takas 

Kartes: 
Mērogā 1:12500. Precīzāka informācija būs dienā uz informācijas stenda 

Finanses 
Dalības maksa 

Pieaugušajiem, 1995. g.dzim. un vecākiem 3 LVL 

Jauniešiem, 1996. g.dzim. un jaunākiem  1 LVL 

Samaksai ar pārskaitījumu, rēķinus pieprasīt sacensību galvenā sekretāra asistentei  Zitai Rukšānei 

Tālrunis: 26324803 

E-pasts: zita19@inbox.lv  

Papildus informācija: 

Ķemeru svētku laikā, bez Velo-O sacensībām, no pl 1200 līdz 1400 notiks arī Precīzās Orientēšanās sacensības TempO. 

Ja Velo-O dalībnieks vēlēsies piedalīties arī tajās sacensībās, tad atsevišķa dalības maksa nav jāmaksā. 

Sīkāka informācija par TempO sacensībām mājas lapā www.taku-o.lv  un arī būs sacensību dienā uz informācijas stenda. 

 

Īpaša informācija Orientēšanās velobrauciena 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!!!  
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