
Biedrība “TSK Sprīdītis” 

“Orientēšanās Sprinta kausa – 2022” 

Nolikums 

 

Lai noskaidrotu Dobeles novada ātrākos orientieristus, kā arī , lai iedrošinātu bērnus, 

jauniešus un orientēšanās sporta iesācējus piedalīties sacensībās pārskatāmā un vairāk 

pazīstamā un saprotamā vidē – apdzīvotās vietās un parkos, biedrība “TSK Sprīdītis” 

rīko Orientēšanās sprinta kausu 5 kārtās. 

Sprinta sacensības notiek pēc Latvijas orientēšanās federācijas (LOF) apstiprinātiem 

noteikumiem sprinta individuālajā pavēles distancē. Rezultātu iegūšanai un apstrādei 

tiek lietota elektroniskā atzīmēšanās sistēma “Sport Ident” (SI). SI kartes iespējams 

īrēt no sacensību organizatoriem. 

Starts brīvā secībā, ievērojot, ka atstarpe starp vienas grupas dalībniekiem ir ne 

mazāka par 2 minūtēm. Aizliegts šķērsot žogus, dārzus un citas teritorijas, kas kartē 

atzīmētas ar tumši zaļu krāsu vai sarkanu svītrojumu.  

Sacensību laikā netiek apturēta satiksme. Par savu drošību un veselību atbild paši 

dalībnieki, nepilngadīgajiem dalībniekiem – viņu vecāki, aizbildņi  vai skolotāji. 

 

Sacensību vieta un laiks: 

1. kārta – 22. aprīlī (piektdien) Kroņaucē, starts pie stadiona no 15.00 – 18.00, 

2. kārta – 11. maijā (trešdien) Jaunbērzē, starts pie Mežinieku pamatskolas no 

15.00 – 18.00, 

3. kārta – 5. augustā (piektdien) Dobelē, starts stāvlaukumā pie stadiona no 16.00 

– 18.00, 

4. kārta – 2. septembrī (piektdien) Augstkalnē, starts pie pamatskolas no 16.00 – 

18.00, 

5. kārta – 9. oktobrī (svētdien) Aucē, starts pie Vecauces pils no 12.00 – 14.00. 

Katrā kārtā pieejamas trīs dažāda garuma un sarežģītības distances: 

1. distances (2,5 – 3,0 km kartē) uzvarētājs saņem 100 punktus, pārējie dalībnieki 

– apgriezti proporcionāli attiecībai: savs laiks pret uzvarētāja laiku. 

Diskvalificēts un pilnībā distanci neveicis dalībnieks saņem 10 punktus. 

2. distances (1,8 – 2,2 km) uzvarētājs saņem 70 punktus. 

3. distances (1,2 – 1,6 km) uzvarētājs saņem 50 punktus. 

Pirmsskolas vecuma bērniem iespējams veikt Tandēma distanci (ar pavadoni), 

apmeklējot vismaz 4 kontrolpunktus, uzvarētājs saņem 30 punktus. 

Sprinta kausa kopvērtējumā, lai noteiktu Sprinta karali, katram dalībniekam vērtē 4 

labākajās kārtās (no 5) izcīnītos punktus.  

 



Sprinta kauss tiek vērtēts 11 grupās: 

T -  tandēmi (ar pavadoni)             2014. gadā dzimušie un jaunāki 

M  un  Z -  meitenes un zēni               2013- 2010.g.dzim. 

Sj  un Vj -  jaunietes un jaunieši         2009- 2006.g.dzim. 

S  un  V -   sievietes un vīrieši            atklātās grupas  

S45 un V45 – seniores un seniori       1963- 1977.g. dzim. 

S60 un V60 – veterānes un veterāni   1962. un agrāk dzim. 

 

Vienas jauniešu (M, Z, Sj vai Vj) un vienas pieaugušo (S, V, S45, V45, S60 vai V60) 

grupas uzvarētājs iegūst kausu un tiek kronēts par Sprinta karali, pārējie visu grupu 

laureāti saņem diplomu un pārsteiguma balvu (balvas saņem dalībnieki, kas 

piedalījušies vismaz 3 sprinta kārtās). Kausu iegūst tās grupas uzvarētājs, kurā visi 

dalībnieki kopā visās kārtās izcīnījuši visvairāk punktus. 

Sprinta kausa apbalvošana paredzēta 28. oktobrī 19.30 Dobelē, pie privātmājas Saules 

ielā 8  pusstundu pirms orientēšanās seriāla 14. (nakts) kārtas starta. 

Visi sprinta kārtās izcīnītie punkti tiek ieskaitīti orientēšanās seriāla “Sprīdītis” 2022. 

gada ieskaitē. 

 

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. 

Vairāk informācijas: http://tsk-spriditis.lv . 

 

Biedrības “TSK Sprīdītis” valde 
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