
 Edvīna Upīša piemiņas  

ATKLĀTĀS  SACENSĪBAS  ORIENTĒŠANĀS  SPORTĀ 

“Tērvetes kausi” 

 

 

NOLIKUMS 

 
    Edvīna Upīša piemiņas atklātās sacensības orientēšanās sportā pavēles distancēs tiek 

rīkotas ar mērķi saglabāt un uzlabot cilvēku veselību, iesaistot ģimeņu, skolu, iestāžu un 

uzņēmumu pārstāvjus regulārās sporta nodarbībās, gūstot gandarījumu par brīvā laika 

lietderīgu pavadīšanu, popularizējot orientēšanās sportu un Tērvetes brīnišķīgos mežus, 

noskaidrojot labākos pašmāju un viesu orientieristus.  

 

Edvīns bija sporta, tai skaitā arī orientēšanās, un aktīvās atpūtas pasākumu organizators 

un aktīvs dalībnieks Dobeles pusē un jo īpaši Tērvetes novadā, ar ko saistīta liela daļa 

viņa mūža. Edvīns kopš 90-to gadu sākuma bija Tērvetes pagasta, vēlāk Tērvetes novada 

domes priekšsēdētājs un pēdējos gadus Tērvetes novada domes priekšsēdētāja vietnieks. 

Viņš bija arī ilggadējs TSK Sprīdītis biedrs, kas aktīvi organizēja un piedalījās kluba 

rīkotajos pasākumos. Edvīns bija tas, kas iedibināja „Tērvetes pavasara” sacensības. 

Vienmēr omulīgs, sabiedrisks, atsaucīgs… 

   2016.gada 6.aprīlī orientēšanās sacensībās "Tērvetes pavasaris" beidzās Edvīna Upīša 

dzīves distance.  

 

 

Sakarā ar to, ka šogad kārtas notiek ne tikai pavasarī, kopējais nosaukums pārveidots par 

“Tērvetes kausiem”. Godinot mūsu bijušā kolēģa piemiņu, sacensībās tiek pasniegti 2 

Edvīna Upīša kausi par uzvaru noteiktā vecuma grupā (skat. Vērtēšana un apbalvošana). 

 

 

2023.gadā kārtas tiek rīkotas: 

1. Svētdien, 19.martā Tērvetē, Melnajā lejā, starts no plkst.12:00 līdz 14:00, distanču 

priekšnieks Artis Dude; 

2. Svētdien, 26.martā Tērvetē, Gulbju ezera rajonā, starts no plkst.12:00 līdz 14:00, 

distanču priekšnieks Guntis Dude; 

3. Piektdien, 18.augustā Tērvetes Dabas parka teritorijā, starts pie Čigānu ceļa no 

plkst.16:00 līdz 18:00, distanču priekšnieks Normunds Narvaišs. 

 

Pamatā pavēles distances, dalībnieks var izvēlēties jebkuru no piedāvātajām distancēm. 

Trešajā kārtā pirmajā (garākajā) distancē  būs orientēšanās pa reljefu. Iesācēji pirms starta 

varēs saņemt speciālista konsultāciju. 

 

 Distanču garumi:  

1.dist. 6,0-6,5 km    2.dist. 4,0-4,5 km 

3.dist. 2,0-3,0 km    4.dist. 1,0-1,5 km 

 

Starta grupas un dalības maksa: 

T -  tandēmi (ar pavadoni)        2015. gadā dzimušie un jaunāki  bezmaksas 

M  un  Z -  meitenes un zēni               2014- 2011.g.dzim.   bezmaksas 

Sj  un Vj -  jaunietes un jaunieši         2010- 2007.g.dzim.    1.00 EUR 

S  un  V -   sievietes un vīrieši                atklātās grupas     4.00 EUR 

S45 un V45 – seniores un seniori       1964- 1978.g. dzim.    4.00 EUR 

S60 un V60 – veterānes un veterāni    1963. un agrāk dzim.     4.00 EUR 



 

Atzīmēšanas: Elektroniska ar SPORTident (SI), viena SI īre 1.00 EUR (ja nav savs). 

 

 

Vērtēšana un apbalvošana: “Tērvetes kausu” ieskaitē vērtē 2 labākās kārtās (no 3)  iegūtos 

punktus pēc sekojošas sistēmas.  Katrā distancē pirmās vietas ieguvējs iegūst max punktu skaitu 

(1.distancē -130. 2.-100, 3.- 70, 4.-50, tandēmu  – 30 punkti), 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. Izstājies vai diskvalificēts 

dalībnieks: ja atradis ½ no savas distances KP skaita vai vairāk- saņem 10 punktus;  ja atradis 

mazāk par ½ KP - 5 punktus.    

     

Katrā grupā balvas saņem 3 labākie. Edvīna Upīša „Lielais kauss” tiek pasniegts 

dāmu veterānu S45 grupas uzvarētājai, „Mazais kauss” tiek pasniegts visplašāk 

apmeklētās jauniešu (Vj vai Sj), meiteņu (M) vai zēnu (Z) grupas uzvarētājam (-ai).  

Par apbalvošanas vietu un laiku tiks paziņots atsevišķi. 

 

Šīs sacensības tiek iekļautas arī 2023. gada“TSK Sprīdītis” orientēšanās seriāla 

kopvērtējumā kā 1,2,un 9.kārta, kā arī sezonā savākto kilometru vērtējumā. 

 

Organizatori: TSK „Sprīdītis”.  

 

Informācija: kluba mājas lapā tsk-spriditis.lv vai mob.29410429 (I.Prikulis). 

 

DALĪBNIEKI PAŠI IR ATBILDĪGI PAR SAVU VESELĪBAS STĀVOKLI! 

JAUNIEŠIEM LĪDZ 18 GADU VECUMAM PAR VESELĪBAS 

STĀVOKLI ATBILDĪGI VECĀKI, AIZBILDŅI VAI TRENERI! 

 

Dalībnieki ir atbildīgi par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, jo satiksme 

sacensību rajonā netiks ierobežota. 

 

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. 

 

http://tsk-spriditis.lv/

