
  

Ventspils pilsētas telpu orientēšanās sacensības 

13.02.2018, Ventspils 3. vidusskola 

 

NOLIKUMS 

 

Organizē 

Ventspils 3. vidusskola sadarbībā ar OK Ziemeļkurzeme un Latvijas 

Orientēšanās Federāciju (LOF) 

 

Mērķi 

- Popularīzēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Ventspils 3. vidusskolas 

projektu nedeļas ietvaros 

- Parādīt orientēšanos kā pieejamu sporta veidu jebkuram vecumam un 

dzimumam 
- Noskaidrot ātrākos orientieristus telpās 6 meistarības grupās 

 

Formāts 

Telpu orientēšanās distance atbilst saīsinātai tradicionālajai sprinta 

distancei 
 

UZMANĪBU!!! 
Startēt atļauts tikai maiņas sporta apavos!   
Aizliegts startēt ielas un vieglatlētikas vai orientēšanās sporta apavos ar 
radzēm. 
 
13:00 – 14:30 Intervālu starts telpu orientēšanās distancēs Ventspils 3. 
vidusskolas skolēniem  
15:00 Tiek slēgts finišs skolēniem 
15:15 Apbalvošana 
No 16:30 Reģistrācija sacensību centrā Ventspils 3. vidusskolas aktu zālē 
(Tārgales iela 5) (shēma: šeit)  
17:15 – 18:45 Intervālu starts telpu orientēšanās distancēs  
19:15 Tiek slēgts finišs  
19:30 Apbalvošana 
 
Sacensību gaita  
1. Ierodoties sacensību centrā, jādodas uz reģistrācijas vietu, kur jāveic 
dalības maksa un pēc nepieciešamības jāsaņem īrētā SI-karte.  

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=vycqeb&centerx=355409.35912847525&centery=6364918.956805861&zoom=1&layer=map&ls=c


2. Pirms starta ir atļauts uzturēties tikai norādītajās vietās, netraucējot 
citiem sacensību dalībniekiem. Nav atļauts iepazīties ar distanci pirms sava 
starta, ievērojot godīgas spēles principus un izturoties ar cieņu pret citiem 
dalībniekiem.  
3. Dalībniekiem sacensībās jāveic viena distance ar startu jebkurā sev ērtā 
laikā.  
4. Kontrolpunktos jāatzīmējas uz kartes norādītajā secībā.  
5. Pēc finiša kontrolpunkta apmeklēšanas jādodas nolasīt SportIdent karte, 

lai reģistrētu rezultātu. 

 

Dalībnieki  
SV Skol - Ventspils 3. vidusskolas skolēni (meitenes un zēni) 
SV 16 – jaunietes un jaunieši dzimušie 2001. gadā un jaunāki  
SV 21 – atklātā grupa bez vecuma ierobežojuma  
SV 40 – 1977. gadā dzimušie un vecāki  
 
Vērtēšana un apbalvošana 
1. - 3. vietu ieguvēji visās grupās tiks apbalvoti ar medaļam un diplomiem. 
 
 
Atzīmēšanās  
Ar SPORTident visās grupās, SportIdent īre iekļauta cenā.  
SPORTident nozaudēšana – P-CARD 13 EUR, SI-9 40 EUR.  
 
Dalības maksa  
SV Skol - bezmaksas 
SV16 – 2 EUR  
SV21, 40 – 4 EUR.  
Piesakoties pēc pieteikuma termiņa beigām vai uz vietas sacensību centrā 
dalības maksa SV16 – 3 EUR, SV21, 40 – 6 EUR.  
 
Pieteikšanās 
Online līdz 10. februāra plkst. 23:59, aizpildot pieteikuma formu. 
Pieteikto dalībnieku saraksts. 
 

Papildu informācija  
1. Sacensību centrā būs pieejama tualete.  
2. Iesildīšanās skrējienu var veikt ārpus ēkas.  
3. Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli. Par bērnu veselības 
stāvokli atbild vecāki, treneri vai personas, kuras bērnus pavada.  
4. Sacensību rīkotāji neuzņemas atbildību par traumām, kas gūtas 
sacensību laikā. 
5. Kāpņu telpu apkārtnē jābūt ļoti uzmanīgiem. Neuzmanība var izraisīt 
smagas sadursmes starp dalībniekiem.  
6. Distancē atsevišķās vietās būs nožogojumi ar lentām, kuras šķērsot 
(pārkāpt/pārlēkt) stingri aizliegts! 
Sacensību rīkotājiem ir tiesības šī punkta pārkāpējus diskvalificēt 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebSxzhSDtquAFmLvJrH05TcE4b7eBI10mnCZu9G0h4FM1CLw/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1acXKLX3FDEEIBhQB2_U9mSC5muEeS54HYJFtVUiOTGA/edit#gid=901816119


 
Informācija  
http://okzk.lv, e-pasts: ziemelkurzeme@inbox.lv 
 

Aigars Vārna, t. 27037985 

Dmitrijs Žarovs, t. 26110617  

 

Vairāk informācijas par telpu-o var atrast mājaslapā 

http://telpuorientesanas.lv/kas-ir-telpu-o/ 

 

 

 

Telpu-o kartes apzīmējumi 

 

http://okzk.lv/
http://telpuorientesanas.lv/kas-ir-telpu-o/

