
Dobeles, Tērvetes un Auces novadu 

atklātais orientēšanās čempionāts ’2017 

nolikums 

 

 
 

Sacensību laiks un vieta: svētdien, 2017. gada 11. jūnijā plkst. 12.00 (starts izlozes 
kārtībā) Naudīte - Mūrīši, Dobeles novadā.  
Dalībnieku ierašanās un reģistrācija līdz 11:30.  
 
Precīzāka informācija par sacensību centra atrašanās vietu un nokļūšanu tiks 
izziņota pirms-starta informācijā. 

 
Pieteikšanās: līdz 05.06.2017 plkst. 23:59 internetā - TSK Sprīdītis mājas lapā: 

www.tsk-spriditis.lv vai prikulivars@inbox.lv, vai mob. tel. 29410429, Ivaram. 
Starta kārtības izloze notiks 08-09.06.2017 un tiks publicēta internetā TSK Sprīdītis 
mājas lapā www.tsk-spriditis.lv 
 
Pieteikšanās sacensībām pēc 05.06.2017 23:59 tikai uz vakantajām vietām, par 
dubultu samaksu. 
 
Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, dzimšanas gads, starta grupa un vēlams arī 
kolektīvs, ko pārstāv. Pieteikumā jānorāda personīgā SPORTident (SI) kartes 
numurs (ja sacensībās vēlas izmantot savu identu). Ja SI kartes numurs piesakoties 
netiks norādīts, tiks uzskatīts, ka dalībnieks to vēlas īrēt no sacensību 
organizatoriem. 
 
Auces, Dobeles un Tērvetes novados dzīvojošajiem vai strādājošajiem šī informācija 
jānorāda piesakoties sacensībām! 
 
Sacensību dienā dalībnieka datus vai SI kartes numuru, varēs mainīt tikai par 
atsevišķu samaksu - 1,00 EUR par katru veicamo izmaiņu. 

http://www.tsk-spriditis.lv/
http://www.tsk-spriditis.lv/


 
Dalībnieku grupas: sacensības notiek šādās vecuma grupās:  

V (vīrieši) – atklātā grupa 
S (sievietes) – atklātā grupa 
VV (veterāni) – 1957.- 1967. dz.g. 
SV (veterānes) – 1962.- 1972.dz.g. 
VSV (super-veterāni) – 1956.g.dz. un vecāki 
SSV (super-veterānes) – 1961.g.dz. un vecākas 
V16 (vecākie jaunieši) – 2001.- 2002.dz.g. 
S16 (vecākās jaunietes) – 2001.- 2002.dz.g. 
V14 (jaunieši) – 2003.- 2004.dz.g. 
S14 (jaunietes) – 2003.- 2004.dz.g. 
VZ (zēni) , SM (meitenes) – 2005.dz.g. un jaunāki. 

Dalībnieki pēc savas izvēles drīkst pieteikties startēt arī citā grupā (distancē), 
nekā pēc vecuma un dzimuma tas ir paredzēts, norādot to piesakoties. Šie 
dalībnieki startē ārpus konkurences un netiks vērtēti kopējā ieskaitē. 
 
Sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli.  
Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par veselības stāvokli atbildīgi vecāki, 
aizbildņi vai treneri. 
 

Finansiālie noteikumi:  
Dalības maksa  
V, S, VV, SV, VSV, SSV grupās – 5,00 EUR,  
pārējiem – 2,00 EUR. 
Auces, Dobeles un Tērvetes novados dzīvojošiem vai strādājošiem dalībniekiem 
starts bez dalības maksas, ja tas norādīts piesakoties. 
Uzaicināto tiesnešu tēriņus apmaksā rīkotāja organizācija. 
 
Pieteikums sacensībām ir arī garantija dalības maksas samaksai.  
Dalībnieki, kas ir pieteikušies, bet nepiedalās sacensībās, apmaksā 50% no 
dalības maksas. Gadījumā, ja dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ nestartē, samaksātā 
dalības maksa netiek atmaksāta. 
 
Ja nepieciešams rēķins, lūdzam sazināties ar Ivaru Prikuli pa e-pastu 
prikulivars@inbox.lv, vai mob. tel. 29410429.  
 
Dalībnieku ērtībām un lai paātrinātu reģistrēšanos sacensību dienā iesakām dalības 
maksu par sacensībām pārskaitīt uz kluba kontu līdz 9.06.2017 (darba dienas 
beigām), norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu un grupu.  
 
Rekvizīti dalības maksas pārskaitījumam:  
Biedrība „TSK Sprīdītis” 
Reģ.Nr. 40008038295 
Banka: AS Swedbank, kods: HABALV22,  
Konts: LV93HABA0551034378053 
 
 

 
Atzīmēšanās: Elektroniskā atzīmēšanās ar SPORTident (SI) kartēm  
(SPORTident kartes īre 1,00 EUR). 
 



Distance: pavēles distance izlozes kārtībā ar starta intervālu katrā grupā ne mazāk kā 2 
minūtes.  
Karte (Mērogs 1:10 000) zīmēta 2015-2016. gadā (Autors: H. Šemelis). 
Papildus informācija par karti un distancēm tiks dota pirms-starta informācijā. 

 
Distanču sadalījums pa garumiem grupām (aptuveni): 

Distance km Grupas Piezīmes 

1 6,5-7 V Tehniska 

2 4-5 S, VV, V16 Tehniska 

3 3,5-4,5 SV, VSV, S16 Tehniska 

4 3-4 SSV, V14, S14 Mazliet vieglāka 

5 2-3 VZ, SM Tehniski viegla, piemērota arī 
iesācējiem 

 
Distanču sadalījums pa grupām var tikt mainīts, saglabājot norādītos aptuvenos 
garuma parametrus. 

 
Apbalvošana: sacensību noslēgumā katras grupas labākajiem - balvas  un  diplomi.  

Par Dobeles novada čempiona nosaukumu un medaļām, cīnīsies sacensību 
dalībnieki, kas dzīvo, mācās vai strādā bijušajā Dobeles rajonā (Auces, Dobeles un 
Tērvetes novados). 

 
Dalībnieku grupa  VV (veterāni) piedalās arī Miķeļa Gediņa piemiņas kausa izcīņā. 
 
Lai godinātu Miķeļa Gediņa piemiņu un atzīmētu viņa nenovērtējamo ieguldījumu Dobeles 
apkārtnes (bijušā Dobeles rajona) orientēšanās sporta attīstībā, no 2015.gada Dobeles, 
Tērvetes un Auces novadu atklātajā čempionātā VV (veterānu) vecuma grupā, tiek 
izcīnīts Miķeļa Gediņa piemiņas kauss. 
 
Distanču priekšnieks:  Oskars Zērnis (OK “Saldus”)  
 
Citi atbildīgie: Ivars Prikulis, Aivars Narvaišs, Indra Segliņa,  

TSK “Sprīdītis”, Dobeles novada dome  
 
Kontakti:  Ivars Prikulis (e-pasts: prikulivars@inbox.lv) telefons: 29410429 
 


