
Tērvetes rudens 2016 

Taku orientēšanās Latvijas kausa – 2016   posms 

NOLIKUMS  

 

Vieta un laiks. 

2016. gada 24. septembris, sestdiena, Tērvetes novada Kroņauce. 

Sacensību centrs Tērvetes novada sporta halles foajē (ceļu Dobele – Bauska P 103 un 

Pūri – Auce – Grīvaiši P 96 krustojumā). Koordinātes 56.518385 , 23.333228, 

ģeogrāfiskās 56o 31’06,2” N  un 23o 19’59,6” E . 

 

Sacensību rīkotāji. 

Biedrība „TSK Sprīdītis” , Dobelē, Ķiršu ielā 3, www.tsk-spriditis.lv . 

Galvenais tiesnesis: Ivars Prikulis, prikulivars@inbox.lv , mob. 29410429. 

Sacensību inspektors: Normunds Narvaišs, mob. 29553412 

 

Sacensību programma. 

No 10.30 – 11.00 pieteikšanās, informācija. 

No 11.00 – 13.00 starts Pre O distancē (LK 21. posms) brīvā kārtībā ar vismaz 1 

minūtes intervālu starp dalībniekiem. 

No 16.00 – 17.00 starts Temp O distancē brīvā kārtībā. 

Ap 18.30 apbalvošana. 

 

Dalībnieku grupas. 

Pre O (precīzās orientēšanās) distancē dalībnieki startē grupās:  

AE (atklātā elites grupa) – taku orientēšanās sporta lietpratēji, 

PE (paralimpiskā elites grupa) – dalībnieki ar īpašām vajadzībām, lietpratēji, 

AB (atklātā B grupa) – iesācēji vai dalībnieki ar nelielu pieredzi. 

 

E grupu dalībnieki tiek vērtēti Latvijas kausa izcīņas kopvērtējumā. 

 

Temp O (ātrās orientēšanās) distancē visi dalībnieki startē un tiek vērtēti vienā grupā. 

 

Liela dalībnieku skaita gadījumā rīkotāji var izdalīt grupas A 16 un B 16 – jaunieši 

līdz 16 gadu vecumam. Dalībnieki netiek dalīti grupās pēc dzimuma. 

 

Sacensību distanču tiesneši drīkst startēt B grupā un ir atbrīvoti no dalības maksas. 

 

Pieteikšanās un dalības maksa. 

Iepriekšēja pieteikšanās pa E pastu: prikulivars@inbox.lv vai mājas lapā www.taku-

o.lv līdz 22.09.plkst.21.00. 

Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, klubs (kolektīvs) un dalībnieka grupa. 

Jauniešiem līdz pilnam 16 gadu vecumam uz sacensību dienu norādīt : „16”. 

 

Dalības maksa (par katru startu), piesakoties norādītajā laikā: EUR 3,- pieaugušajiem, 

EUR 1,- pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, pilna laika studentiem, invalīdiem 

un pensionāriem. 
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Piesakoties uz vietas pirms starta: EUR 5,- pieaugušajiem, EUR 3,- bērniem, 

skolēniem, studentiem, invalīdiem un pensionāriem. 

 

Karte un apvidus. 

Karte „Kroņauce”, autors Ivars Prikulis, zīmēta 2016.g. jūlijā – septembrī. Mērogs 1: 

5000, augstumlīkņu intervāls 2 m.  

Apvidus: Kroņauces ciemata teritorija, apbūve, parks ar dīķi, asfaltētas ielas un celiņi, 

15 % grantēti celiņi. 

 

Distances. 

Pre O sacensībās ir viena distance, kuru veic visi dalībnieki. Pārvietošanās atļauta 

tikai pa ielām, ietvēm, koplietošanas takām. Dobeles – Bauskas šoseju šķērsot 

aizliegts! 

Pirms distances sākuma dalībnieki no sacensību centra dodas 30 m pa marķējumu uz 

laika kontrolpunktiem – 2 sekcijām, katrā pa 2 uzdevumiem. Pēc tam dalībnieki pa 

marķējumu dodas uz Pre O distances startu pie stadiona (aptuveni 600 m uz D no 

sacensību centra). Distances garums 2,3 km, 20 kontrolpunkti, kontrollaiks 

Atklātajām grupām 130 minūtes, Paralimpiskajai grupai 150 minūtes. Distances 

kāpumu summa 12 m. 

Temp O sacensībās 6 stacijas, pa 5 uzdevumiem katrā. Šeit iespējamas „0” vai „zero” 

atbildes. Pārvietoties starp stacijām atļauts tikai pa taisnāko asfaltēto ceļu! Kopējā 

distance ~ 2,2 km. 

 

Vērtēšana un apbalvošana. 

Dalībnieku rezultātus vērtēs pēc pastāvošajiem Taku O sacensību noteikumiem (skatīt 

www.lof.lv vai www.taku-o.lv ). 

Pre O distancē par katrām pārtērētām (arī nepilnām!) kontrollaika 5 minūtēm 

dalībniekam tiek atskaitīts 1 punkts. Ja vairākiem dalībniekiem vienāds iegūto 

distances punktu skaits, vietu nosaka pēc mazākā laika kontrolpunktos fiksētā laika 

(apdomas laiks + soda laiks par katru nepareizu atbildi 60 sekundes). Apdomas laika 

limits 2 minūtes katrā sekcijā. 

Temp O sacensībās rezultātu nosaka pēc mazākā kontrolpunktos fiksētā laika 

(apdomas laiks + soda laiks par katru nepareizu atbildi 30 sekundes). Apdomas laika 

limits 2 minūtes 30 sekundes katrā kontrolpunktā/ stacijā. 

 

Katras grupas pirmo trīs vietu ieguvēji saņem diplomus un piemiņas balvas. 

 

Organizatoriski jautājumi. 

Tērvetes novada sporta halle piemērota sportistiem ar kustību traucējumiem (panduss, 

tualete). Rīkotāji nodrošina pavadoņus sportistiem ratiņkrēslos tikai pēc iepriekšēja 

pieteikuma un saskaņošanas.  

Iespējams iepriekš pieteikt pusdienas kafejnīcā „Gaismas”.  

Citas iespējas:  

Ēdināšana: restorāns „Zoltners” Kroņaucē (3 km) ar iepriekšēju pieteikumu, 

kafejnīcas „Mammadaba”, „Sprīdīši” un „El Greko” Tērvetē; 

Naktsmītnes: viesnīca „Zoltners”, viesu mājas „Amatnieki” un „Annenieki”, 

Kroņaucē un „Laima”, „Sprīdīši”, „Pālēna muižas apartamenti”, „Apartamenti Ores” , 

Tērvetes rehabilitācijas centrs Tērvetē. 
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