
Sprīdīša STAFETE 2018 
ORIENTĒŠANĀS SPORTĀ 

 
 

NOLIKUMS 
 

Sprīdīša STAFETES atklātās sacensības orientēšanās sportā tiek rīkotas ar mērķi saglabāt un 

uzlabot cilvēku veselību, iesaistot ģimeņu, skolu, iestāžu un uzņēmumu pārstāvjus regulārās sporta 

nodarbībās, gūstot gandarījumu par brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, popularizējot orientēšanās 

sportu kā arī Dobeles, Tērvetes un Auces novadu brīnišķīgos mežus, noskaidrojot labākos pašmāju 

un viesu orientieristus. 

 

Sacensību laiks un vieta: 2018.gada 15.septembrī, Tērvetes novadā, Tērvetē. 

Starts 12:00, dalībnieku reģistrācija līdz 11:00.  

Marķējums uz sacensību centru no autoceļa Jelgava-Tērvete P95. 

Sacensību centrs pie Tērvetes rehabilitācijas centra 

 

Pieteikšanās: Iepriekšēja pieteikšanās sūtīt uz e-pastu prikulivars@inbox.lv līdz 13.09.2018 

23:59 . 

Pieteikumā jānorāda starta grupa, komandas nosaukums (vai pārstāvamais kolektīvs) un katra 

komandas dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads un SPORTident (SI) kartes numurs sadalījumā 

pa etapiem. 

Ja SI kartes numurs piesakoties netiks norādīts, tiks uzskatīts, ka dalībnieks to vēlas īrēt no 

sacensību organizatoriem. 

 

Ja tiek pieteikta komanda, kas vēlas startēt citā vecuma grupā (distancē), nekā tas norādīts 

nolikumā, kā arī ģimeņu vai sastādītās komandas, tad to jānorāda pieteikšanās informācijā. 

 

Uz sacensībām tiks sagatavots 1 lieks karšu komplekts katrā distancē. Uz šo komplektu sacensību 

dienā varēs pieteikties komanda par dubultu samaksu.  

 

Atzīmēšanās: Atzīmēšanās ar SPORTident (SI). SI kartes īre – 1,00 EUR.  

 

Karte: Tērvete (LOF Nr.934), autors: Leonīds MALANKOVS, sagatavota 2018.gadā. Sacensību 

kartes mērogs 1:10000 vai 1:7500, augstumlīknes ik pa 2,5m. Tiks izmantots kartes fragments A4 

formātā. 

 

Apvidus: Labi zināms un mazāk iepazīts apvidus Tērvetes apkārtnē. Jauktu koku mežs ar 

skrienamību un caurejamību no labas līdz vidējai, vietām sliktai. Apvidū labi attīstīts ceļu un taku 

tīkls. 

Satiksme sacensību laikā netiek ierobežota, tāpēc jābūt uzmanīgiem šķērsojot vietējās nozīmes 

ceļus. 



 

Starta grupas un distances: 

Stafete notiek trīs etapos šādās vecuma grupās un tām atbilstošās distancēs: 

Distance Grupas 

apzīmējums 

Vecuma grupa Aptuvenie 

garumi (km) 

1 V Vīrieši (atklātā grupa) 5,5 

2 S,  

VV,  

V16 

Sievietes (atklātā grupa),  

Vīrieši veterāni (50 gadi un vecāki), 

Jaunieši (līdz 16 gadu vecumam) 

4,5 

3 SV, 

S16 

Dāmas veterānes (45 gadi un vecākas), 

Jaunietes (līdz 16 gadu vecumam) 

3,5-4,0 

4 SM, VZ Meitenes un zēni (11 gadi un jaunāki) 2,0 (tehniski 

viegla distance) 

Visās distancēs, izņemot VZ un SM, tiks pielietota izkliede. 

1.,2. un 3. ir dažādu garumu tehniskas distances un 4. - tehniski viegla distance (iesācējiem). 

 

Ja sacensībām pieteiksies vismaz 3 dalībnieku komandas ar dalībniekiem, kas vecāki par 55 gadiem 

(dāmām) vai 60 gadiem (kungiem), tad tiks veidota arī attiecīgā super-veterānu komandu grupa. 

 

Sacensību organizatori piedāvā iespēju startēt arī ģimeņu (GIM) vai sastādītajām (MIX) 

komandām, katram dalībniekam veicot tādu distanci, kas atbilst dalībnieka vecuma grupai 

vai pieteikumā norādītajai izvēlei, piemēram, veicot V, S un VZ(SM) vai S16, V16 distances. 

Ģimeņu grupā VZ(SM) distancē dalībnieku drīkst pavadīt viens no vecākiem. 

 

Vērtēšana un apbalvošana: Katras vecuma grupas labākās komandas apbalvo ar balvām. 

Iespējamas pārsteiguma balvas! 

 

Organizatori: Biedrība "TSK Sprīdītis" un draugi. 

 

Finansiālie noteikumi: 

Dalības maksa: V un S, VV un SV grupās – 5,00 EUR (no komandas 15,00 EUR),  

V16, S16, grupās – 3,00 EUR (no komandas 9,00 EUR),  

SM, VZ grupās – 1,00 EUR (no komandas 3,00 EUR).  

Ģimeņu un sastādītajām komandām – dalības maksa atbilstoši dalībnieku vecuma grupām. 

SPORTident (SI) kartes īre – 1,00 EUR. 

Uzaicināto tiesnešu tēriņus apmaksā rīkotāja organizācija. 

 

Pieteikums tiek uzskatīts par garantiju dalības maksas apmaksai sacensību dienā.  

Dalībnieki, kas ir pieteikušies, bet nepiedalās sacensībās, apmaksā 50% no dalības maksas, 

pārskaitot to uz biedrības "TSK Sprīdītis" kontu nedēļas laikā pēc sacensībām.  

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.  

 

Rekvizīti dalības maksas pārskaitījumam:  

Biedrība „TSK Sprīdītis”, Reģ.Nr. 40008038295 

Banka: AS Swedbank, kods: HABALV22, Konts: LV93HABA0551034378053. 

 

Informācija: TSK Sprīdītis mājas lapā www.tsk-spriditis.lv vai pa telefonu 29410429 (Ivars 

Prikulis) un e-pastu: prikulivars@inbox.lv 

 

http://www.tsk-spriditis.lv/
mailto:prikulivars@inbox.lv


Sacensību atbalstītāji: Tērvetes novada dome, AS "Latvijas valsts meži" (LVM), AS "Agrofirma 

Tērvete" - Tērvetes alus darītava. 

 

 

PAR SACENSĪBU DALĪBNIEKU VESELĪBU ATBILDĪGI PAŠI DALĪBNIEKI VAI 

NEPILNGADĪGAJIEM - VIŅU VECĀKI, TRENERI VAI AIZBILDŅI! 

 

 

Uz tikšanos sacensībās! 


