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 Individuālajā kilometru konkursā ieskaita  31  kluba kalendārā iekļautajos tautas sporta pasākumos 

veiktos kilometrus, piemērojot šādus koeficientus: soļojumi, skrējieni -1; orientēšanās -1,5; riteņbraukšana – 0,5 

utt. Valde var lemt par citu koeficientu piemērošanu sacensībām, kas risinās sarežģītos laika apstākļos, grūti 

pārvaramā apvidū utt.  

          Skrējienu seriāla "Bērzes apļi" (BA) konkursā ieskaita 7 labākās kārtās (no 9) iegūtos punktus pēc 

"Sprīdīša" sistēmas. Dalībniekiem vispirms jāveic fiksēta distance (atkarībā no grupas)  ar laika kontroli. 

Turpmāk, līdz starta kontrollaika beigām, var krāt kilometrus 2 km  aplī. Ieskaita tikai pilnus apļus. Kārtas 

organizatoriem (vienam vai diviem) ieskaita katram 8 km. Katras kārtas organizēšanai paredzēti  10.- EUR 

tiesnešu izdevumu kompensēšanai.   

 "Sprīdīša" punktu sistēma- katrā grupā dalībnieks, kas veicis mazāk par pusi distances, saņem 1 

punktu. Dalībnieks, kas veicis vismaz pusi distances garuma, bet ir diskvalificēts (veicis citu distanci, 

novirzījies no marķētās trases utt.), saņem 2 punktus. Pēdējais pareizi finišējušais saņem 3 punktus, 

priekšpēdējais - 4 p. utt. Pirmo 3 vietu ieguvēji saņem vēl papildus attiecīgi 3, 2 un 1 prēmijas punktus. Sezonas 

kopvērtējumā summē  sezonā iegūto punktu skaitu. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem tas, 

kam ir vairāk augstāku vietu atsevišķās kārtās. Ja šie rādītāji ir vienādi, uzvar dalībnieks, kurš pirmais izcīnījis 

augstāko vietu. 
 

Orientēšanās seriāla (OS) ieskaitē vērtē  9 labākās kārtās (no 13)  iegūtos punktus pēc sekojošas 

sistēmas: distancēm tiek piemēroti koeficienti (pirmajai -  1,3; otrajai- 1,0; trešajai-  0,7; ceturtajai-  0,5, 

tandēmiem – 0,3).  Katrā distancē pirmās vietas ieguvējs iegūst max punktu skaitu (1.-130. 2.-100 u.t.t. 

atbilstoši koeficientam), pārējie finišējušie - punktu skaitu ,kas atbilst distancē pavadītajam laikam attiecinātam 

pret uzvarētāja laiku (2x ilgāk distancē pavadīts laiks -attiecīgi divreiz mazāk punktu), bet ne mazāk kā 11 p. 

Nefinišējis vai diskvalificēts dalībnieks: ja atradis ½ no KP skaita vai vairāk- saņem 10 punktus;  ja atradis 

mazāk par ½ KP - 5 punktus. 

 Katras OS kārtas organizatoriem (ne vairāk kā 2 cilvēkiem) ieskaita 2x garākās distances km skaitu. 

Katras kārtas organizēšanai paredzēti  10.- EUR darbam ar SI sistēmu un 20.- EUR pārējo izdevumu 

kompensēšanai.   

OS miniseriāla “Tērvetes pavasaris” ieskaitē vērtē  2 labākās kārtās (no 3)  iegūtos punktus pēc OS 

seriāla sistēmas.  

OS sprinta kausa ieskaitē vērtē  4 labākās kārtās (no 6)  iegūtos punktus pēc OS seriāla sistēmas. 

 Kombinēto  un citu ārpus-seriālu sacensību atbildīgais nedēļas laikā iesniedz pieteikumu valdei par 

tiesnešiem piešķiramajiem kilometriem un  organizatoru izdevumu kompensēšanu. 

 

 Seriālu sezonas kopvērtējumā  vispirms tiek vērtēti dalībnieki, kas attiecīgajā seriālā startējuši 

vismaz 3 sacensību kārtās, pēc tiem - dalībnieki ar nepilnu ieskaiti. 

 Ja kalendāro sacensību dienā TSK "Sprīdītis" kā komanda vai  tās oficiāli pārstāvji piedalās 

augstāka līmeņa (republikas, Baltijas, Eiropas utt.) sacensībās, to dalībniekiem nedēļas laikā pēc sacensību  

norises jāiesniedz valdei ziņas par sacensību rezultātiem. Pēc to saņemšanas valde lemj par "Sprīdīša" kilometru 

konkursam pieskaitāmo km skaitu.   

 Visās "Sprīdīša" sacensībās dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli (nepilngadīgajiem –  vecāki 

vai  likumīgie aizbildņi).  

Dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, piekrīt viņa sniegto personas datu apstrādei un izmantošanai 

sacensību norises organizēšanai, pieteikto dalībnieku un rezultātu publicēšanai web lapās un sociālajos tīklos, kā 

arī publiskajos medijos. Dalībnieks, piedaloties sacensībās, piekrīt, ka sacensību laikā tiek fotografēts un 

fotogrāfijas tiek izmantotas šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida popularizēšanai drukātā 

veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.  

TSK "Sprīdītis" valde:   


