Biedrības “TSK Sprīdītis” kauss Taku orientēšanās 2022
Taku orientēšanās Latvijas kausa – 2022 6. posms
NOLIKUMS
Vieta un laiks.
2022. gada 19. jūnijs, svētdiena, Dobeles novads, Jaunbērze.
Sacensību centrs pie Jaunbērzes kultūras nama. Koordinātes 56.738119 , 23.390275 .
Sacensību rīkotāji.
Biedrība „TSK Sprīdītis”, Dobelē, Brīvības ielā 15, www.tsk-spriditis.lv .
Galvenais tiesnesis un distances: Normunds Narvaišs,
Normunds.Narvaiss@gmail.com, mob. 29553412,
Sacensību inspektors: Kristaps Mierlauks, mob. 29166542.
Sacensību programma.
No 11.30 – 12.00 pieteikšanās, informācija.
No 12.00 – 14.00 starts Pre O distancē brīvā kārtībā ar vismaz 2 minūšu intervālu starp
dalībniekiem.
Ap 15.00 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 kustību traucējumiem, lietpratēji,
AB (atklātā B grupa) – iesācēji vai dalībnieki ar nelielu pieredzi.
E grupu dalībnieki tiek vērtēti Latvijas kausa izcīņas kopvērtējumā.
Liela dalībnieku skaita gadījumā rīkotāji var izdalīt grupas A 16 un B 16 – jaunieši līdz
16 gadu vecumam. Dalībnieki netiek dalīti grupās pēc dzimuma.
Pieteikšanās un dalības maksa.
Iepriekšēja pieteikšanās pa E pastu: Normunds.Narvaiss@gmail.com vai mājas lapā
www.taku-o.lv līdz 17.06. 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, piesakoties norādītajā laikā: EUR 5,- pieaugušajiem, EUR 3,pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, pilna laika studentiem, invalīdiem un
pensionāriem.
Piesakoties uz vietas pirms starta: EUR 7,- pieaugušajiem, EUR 4,- bērniem,
skolēniem, studentiem, invalīdiem un pensionāriem.
Karte un apvidus.
Karte „Jaunbērze”, autors Ilgvars Caune, zīmēta 2021.g., koriģēja Ivars Prikulis 2022.g.
aprīlī. Mērogs 1: 4000, augstumlīkņu intervāls 2 m.

Apvidus: Jaunbērzes ciemats, 100 % asfaltēti un bruģēti celiņi, augstumu starpība tuvu
0.
Distances.
Pre O sacensībās ir viena distance, kuru veic visi dalībnieki.
Pirms distances sākuma dalībnieki no sacensību centra dodas uz sprinta distanci
(aizvieto laika kontrolpunktus dalībnieku vietas noteikšanai vienādu distances punktu
gadījumā – preO superīsa distance ar 6 uzdevumiem (atbildes tikai A vai Z) un
kontrollaiku 6 minūtes). Uzreiz pēc tam dalībnieki dodas Pre O distancē. Distances
garums 2,1 km, 20 kontrolpunkti, kontrollaiks Atklātajām grupām 90 minūtes,
Paralimpiskajai grupai 100 minūtes. Distances kāpumu summa 2 m.
“Zero tolerance” – kļūdas atļautā novirze no aplīša centra – 4 metri vai cits objekts. Var
būt objekta puses novirze , ne mazāka par 135 grādiem.
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 sprinta distancē fiksētā laika (apdomas laiks +
soda laiks par katru nepareizu atbildi 60 sekundes). Apdomas laika limits 6 minūtes
sprintā.
Katras grupas pirmo trīs vietu ieguvēji saņem diplomus un piemiņas balvas.
Organizatoriski jautājumi.
Rīkotāji nodrošina pavadoņus sportistiem ratiņkrēslos tikai pēc iepriekšēja pieteikuma
un saskaņošanas.
Sacensību centrā pieejamas tualetes.

