Taku – O sacensību
“Kurzemes Pavasaris 2020”
Nolikums
Latvijas kausa ‘2020 Taku orientēšanās ieskaites sacensības
Tautas orientēšanās seriāla “KURZEMES-ZEMGALES Taku-ABC’2020” ieskaites sacensības
Rīkotāji
Biedrība “TSK Sprīdītis” sadarbībā ar OK “Saldus” un Auces novada pašvaldību.
Galvenais tiesnesis Normunds Narvaišs (mob t. 29553412), sacensību inspektors Ivars Prikulis.
Sacensību centri
24. oktobrī Sacensību centrs atrodas Aucē, Vecauces pils apkārtnē.
Koordinātes: 56.468228 (Lat) , 22.889585 (Lon).
25. oktobrī Sacensību centrs pie iebrauktuves uz Ružu ezeru un Īles partizānu bunkuru, norādes no ceļa
Biksti – Zebrene – Auce.
Koordinātes: 56.582368 (Lat), 22.908125 (Lon).
Pasākuma programma
24. oktobrī brīvais starts PreO distancē 1400 - 1700
25. oktobrī brīvais starts TempO distancē 1030 – 1330
Apvidus un karte
24. oktobrī:
Apvidus: Ielas, parki, pagalmi. Pārredzamība no labas līdz izcilai. Pārvietošanās galvenokārt pa cietu
segumu (asfalts, bruģakmens), atsevišķās vietās grants segums un zālājs.
Karte: uzmērīta 2018.-2019. gada ziemā, autors Oskars Zērnis, mērogs 1:4000, augstumlīknes ik pa 2,5m,
koriģēja PreO vajadzībām Ivars Prikulis 2020. gada septembrī.
25. oktobrī:
Apvidus: Jaukta tipa mežs, pārsvarā laba un vidēja pārredzamība. Purvi un purviņi, krituši koki. Apvidus
ir ar izteiktām reljefa formām un mikroreljefu. Neizteikts stigu un taku tīkls. Pārvietošanās pa grants
segumu (meža ceļš), uz trim TempO stacijām pa meža taku. Sportistiem braucamkrēslos, iespējams,
nepieciešama palīdzība.
Karte: sagatavota 2019–2020. gadā izmantojot lāzerskenējuma materiālus, autors Leonīds Malankovs (M
1: 10 000 H 2,5m), koriģēja Ivars Prikulis 2020. gada pavasarī, mērogs 1:2000.
Dalībnieku grupas (dalībnieki nedalās pēc dzimuma):
PreO distancē:
“AE”- Atklātā elites grupa.
“PE”- Paralimpiskā elites grupa.
“Tautas grupa” – iesācēji, kuriem jebkurā orientēšanās sporta disciplīnā ir neliela pieredze.
“Jaunieši” – līdz 18 gadu vecumam (datums).
TempO distancē visi dalībnieki startē kopējā ieskaitē. Liela dalībnieku skaita gadījumā organizatori var
atsevišķi apbalvot dalībniekus arī Tautas grupas un Jauniešu ieskaitē.
Distances
PreO aptuveni “Elites” grupām 2,6 km, 30 kontrolpunkti (KP), kontrollaiks 135 min (Paralimpiskajai
grupai – 160 min).
“Tautas” un “Jauniešu” grupām 1,4 km 12 KP, kontrollaiks 60 min. Precizēti parametri sacensību
dienā.

2 laika kontrolpunkti (LKP) pirms PreO distances starta.
TempO 7 stacijas pa 4 uzdevumiem katrā.
Kļūdas iespējamība (“zero” tolerance) 4 metri, vai cits objekts, vai 135 O.
Atzīmēšanās
PreO distancē atzīmēšanās ar kompostieriem kontrolkartiņās. Kompostieri pieejami distancē.
TempO distancē visas atzīmes veic tiesneši.
Pieteikšanās
Pieteikšanās Kurzemes pavasara TakuO sacensībām līdz 22.10. (ieskaitot) http://www.taku-o.lv vai
rakstot uz E pastu: prikulivars@inbox.lv . Pieteikumā jānorāda grupa, kolektīvs; jauniešiem – arī
dzimšanas gads (2002. gadā dzimušajiem – arī datums).
Ierobežotam skaitam iespējama pieteikšanās sacensību dienas TakuO sacensību centrā.
Dalības maksas
“A Elites” grupā 5 EUR par katru startu (uzrādot “Kurzemes pavasara” orientēšanās skrējiena
dalībnieka numuru – 3 Eur par katru startu), “P Elites” un “Tautas” grupā 2 EUR par startu,
“Jauniešu” grupai 1 EUR par startu.
Apbalvošana
Abām distancēm 25.10. TempO sacensību centrā pēc pēdējā finišējušā dalībnieka, aptuveni 14:15.
Citi nosacījumi
Dalībnieku apģērba un apavu izvēle ir brīva.
Kolektīviem vai paralimpiskās grupas dalībniekiem pašiem, ja nepieciešams, sacensībās jānodrošina sev
palīgi, kuri distancē sniedz fizisko palīdzību (t.i. ratiņkrēslu stūmēji, pavadoņi ar rokas atbalstu u.tml.).
Palīgi nedrīkst komentēt vai kā citādi iespaidot dalībnieka atbildes izvēli.
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
uzņemtas fotogrāfijas, kuras tiek izmantotas šo un citu sacensību publicitātei un aktīva dzīvesveida
popularizēšanai drukātā veidā, elektroniskajā vidē un sociālajos tīklos.
COVID-19 pandēmijas izplatības novēršanas noteikumi
Lūgums stingri ievērot visus Latvijas valstī noteiktos ierobežojumus COVID-19 apkarošanai, un konkrēti:
•
•

•

Ja tev ir saaukstēšanās simptomi (klepus, iesnas u.c), tu nedrīksti apmeklēt šīs sacensības - guli
mājās, izveseļojies, uztaisi COVID-19 testu;
Atbraukušajam no ārzemēm, kur 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100’000
iedzīvotāju pārsniedz 16, jāievēro pašizolācija 14 dienas. Ja tu pēdējo 14 dienu laikā esi ieradies
no kādas šādas valsts, kuru šobrīd Slimību Profilakses un Kontroles centrs ir iekļāvis dzeltenajā
vai sarkanajā kategorijā, tu nedrīksti ierasties uz šīm sacensībām un tev ir jāievēro pašizolācija.
Valstu saraksts pieejams: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstusaslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0
Sacensību centrā maksimāli izvairīties no drūzmēšanās. Ievērot distanci 2 metrus vienam no otra.

