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Paralimpisko komandu III sacensības orientēšanās taku distancē 

PARALIMPISKIE KAUSI „KĀPA’2009” 
(4. un 5. jūlijs „Latvijas kauss ‘2009 orientēšanās taku distancē” 

 un "Latvijas Paralimpiskais Kauss 2009" 4. posma ieskaites sacensības) 

2009. gada 3. – 5. jūlijs, Ziemeļkurzeme 
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n o l i k u m s  
 
MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

- Popularizēt OTD, kā vienu no visaptverošu orientēšanās sporta paveidu; 
- Radīt vienotības un līdzvērtības gaisotni starp cilvēkiem ar dažādām fiziskajām īpašībām; 
- Noskaidrot specīgākās Paralimpiskās komandas starp valstīm un atsevišķi starp Latvijas 

biedrībām (klubiem, kolektīviem). 
 
RĪKOTĀJI 
Sacensības rīko biedrības Kāpa – OK, Liedags – OK, Stiga – OK, sadarbībā ar sacensību labvēļiem. 
Sacensības vada apstiprinātā galvenā tiesnešu kolēģija: 
Galvenais tiesnesis Jānis Bergs (Liedags OK) tlf: 29928638 e-pasts: orient@navigator.lv  
Galvenais sekretārs Māris Kalējs (Alnis OK) tlf: 29216755 e-pasts: maris@orient.lv   
Inspektors  Jānis Gaidelis (Stiga OK) tlf: 28885241 e-pasts: gaidelis@inbox.lv  
 

LAIKI UN VIETAS 

Datums Vieta Plkst Sacensību programma Apvidus un kartes 

3. jūjijs Talsi 1600 
1. distance  
Paralimpiskajām komandām 

Talsu pilsētas parki, ielas, pagalmi. 
Kartes mērogs 1:4000. h ~ 2,5 m 
Autors Jānis Gaidelis 

4. jūlijs Talsi 1600 
2. distance  
Paralimpiskajām komandām 
1. distance  
Latvijas absolūtajam čempionātam 

Talsu pilsētas parki, ielas, pagalmi. 
Kartes mērogs 1:4000. h ~ 2,5 m 
Autors Jānis Gaidelis 

5. jūlijs Lejastiezumi 1000 
3. distance 
Paralimpiskajām komandām 
2. distance 
Latvijas absolūtajam čempionātam 

Konferenču un atpūtas centra 
„Lejastiezumi” teritorija. 

Kartes mērogs 1:4000. h ~ 2,5 m 
Autors Jānis Bergs 

1500 
Apbalvošana, noslēguma cermonija 

Piezīme: 

Latvijas absolūtajam čempionātam ir atsevišķs nolikums 
 

DALĪBNIEKI UN KOMANDAS 
Sacensībās pielaidīs jebkuru, kam ir interese par OTD un orientēšanās sportu kopumā, kā arī kam ir 
vēlēšanās apgūt dažādus orientēšanās sporta paveidus. 
Komandu grupas 

Grupa „ELITE” – Valstu komandas veido  četri paralimpiskie dalībnieki no katras valsts. 
Komandu skaits no katras valsts neierobežots. 
Piezīme: 

Latvijas Paralimpiskās izlases komandas noteiktas, vadoties pēc 2009. gada sezonā notikušo sacensību,  
OTD ranga tekošajiem rezultātiem. 
Latvijas Paralimpisko komandu sastāvus skat. pielikumā. 

Grupa „A” – Tikai Latvijas biedrības, klubi, kolektīvi, no kura startē ne mazāk, kā divi paralimpiskie 
dalībnieki veido komandu. 

 

VĒRTĒŠANA 
Katra dalībnieka rezultātus vērtēs pēc spēkā esošajiem OTD sacensību noteikumiem. 
Visu trīs distanču rezultāti tiks summēti. 
Komandu vērtējums 
Komandas rezultātu noteiks, sumējot ieskaites dalībnieku rezultātus: 

Grupa „ELITE” – Komandas trīs labāko dalībnieku rezultātu summa 

Grupa „A” – Komandas divu labāko dalībnieku rezultātu summa 
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APBALVOŠANA 
Katrā grupā pirmo trīs vietu ieguvēju komandas apbalvos ar OK-KĀPA kausiem. 
Komandu dalībniekus ar piemiņas balvām. 
 

PIETEIKUMI UN FINANSES 

Iepriekšējie pieteikumi, norādot klubu, vārdu, uzvārdu un pārvietojas  ar vai bez  palīglīdzekļiem  
iesūtāmi līdz 2009. gada 28. jūnijam 
Pa e-pastu: orient@navigator.lv 

Tālrunis: 29928638 
Pieteikumi, uzrādot ģimenes ārsta izziņu, ka drīkst startēt orientēšanās sacensībās Paralimpiskajā 
grupā, iesniedzami sacensību vietā līdz pl 1500. 
Latvijas izlases dalībnieki un kandidāti, uzrāda IOF apstiprināto medicīnisko sertifikātu. 

Dalības maksa 
1990. g.dzim. un vecāki 7 LVL 
1991. g.dzim. un jaunāki 3 LVL 
Ja iepriekšējais pieteikums iesniegts pēc 28. jūnija vai nav vispār bijis iesniegts, tad dalības maksa tiek 
paaugstināta par 200 % 
Dalības maksa, skaidrā naudā tiek veikta sacensību dienā reģistrējoties. 
Lai dalības maksu veiktu ar pārskaitījumu, jākontaktējas ar Jāni Gaideli 
Tālrunis 28885241 e-pasts: gaidelis@inbox.lv 
 

DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA 

Biedrībām, klubiem vai dalībniekiem pašiem ir jānodrošina fiziskā palīdzība, kam tā ir vajadzīga. 

Ēdināšana 
Sacensību rīkotāji  ēdināšanu neorganizē. 
Informācija par ēdināšanas iespējām Talsos šajā saitē 
http://www.talsurajons.lv/index.php/page,Content/id,148?PHPSESSID=fb83739650844526c21a5ff610699d2207a3f2a2 

Naktsmītnes 

 

Netālu no Talsiem Mundigciems, viesu māja 
"Vizbulītes". 

 
VIZBULĪTES - lauku māja 
Cenas.  
Divstāvīgās gultas (8 vietas) 5 LVL nakts,  
Gultasvieta 2 stāvā 2vietīgā istabiņa 15 LVL nakts, 
uz matračiem uz grīdas 3 LVL nakts,  
bez matračiem uz grīdas 2 LVL nakts.  
Ir duša, sauna. 

Par nakšņošanas iespējām citur Talsu apkārtnē skatīt šajā saitē 
http://www.talsurajons.lv/index.php/page,Content/id,175  

Transports 
Sakarā ar to, ka 5. jūlijā, sacensības notiks apm 30 km no Talsiem, Biedrībām, klubiem, kolektīviem vai 
dalībniekiem pašiem ieteicams  nodrošināties ar savu autotransportu. 
Ja nav iespējams nodrošināt ar savu autotransportu, tad iepriekšējā pieteikumā ir jānorāda cik 
dalībniekiem vajag autotransporta pakalpojumus. 
Rīkotāji par autotransporta nodrošināšanu braucienam Talsi – Lejastiezumi - Talsi lems 29. jūnijā pēc 
iepriekšējo pieteikumu saņemšanas. 
Par autotransporta pakalpojumiem ir jāmaksā atsevišķi. Aptuvenā maksa varētu būt ap 5 LVL no 
cilvēka. 
 

Būsiet mīļi gaidīti Ziemeļkurzemē!!! 
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Pielikums 

 
Latvijas Paralimpiskās komandas sacensībām orientēšanās taku distancē 

Paralimpiskie kausi „KĀPA’2009” 
 

LATVIJA I  LATVIJA II 
1. Anatolijs Aļipovs OPTIMISTS  1. Valdis Strods IADC "Ausma" 

2. Edgars Lukaševics Krāslava  2. Normunds Leckis Aicinājums Tev 

3. Guntis Jakubovskis IADC "Ausma"  3. Valērijs Tihonovs Daugavpils 

4. Vjačeslavs Lukaševics Krāslava  4. Viktors Savickis Krāslava 

  
LATVIJA III  LATVIJA IV 

1. Kristīne Spūle Daugavpils  1. Vladislavs Grundāns Krāslava 

2. Druvis Rimšāns Aicinājums Tev  2. Jānis Jēkabsons Leonardo 

3. Juris Bukavs OPTIMISTS  3. Anatolijs Lebedoks Krāslava 

4. Alberts Lipiņš Daugavpils  4. Edgars Koemecs Aicinājums Tev 

 
LOF OTD komisija  
un  
Latvijas OTD izlases treneru padome 


