
 

Orientēšanās sacensības vidējā distancē 

“KĀPAS KAUSI” 2019 

   NOLIKUMS 

Aivara Prošenkova piemiņas kausa izcīņa 
ORGANIZĒ OK “Kāpa”, LOF, finansiāli atbalsta Carnikavas novada dome  

Sacensību direktors Ainārs Lupiķis  

VIETA 

LAIKS 

2019.gada 20.oktobrī Carnikavā, Jūras ielas stāvvietā 

Reģistrācija līdz 10.30.   Starts 11.00. Apbalvošana  ap 13.00 , uzreiz pēc rezultātu 

publicēšanas. 

GRUPAS S,V 21A – atklātā grupa  

S,V 21B – atklātā grupa  

S,V 40 – 1979.g. un agrāk dzimušie, 

S,V 45 – 1974.g. un agrāk dzimušie, 

S,V 50 – 1969.g. un agrāk dzimušie, 

S,V 55 – 1964.g. un agrāk dzimušie, 

S,V 60 – 1959.g. un agrāk dzimušie, 

S,V 65 – 1954.g. un agrāk dzimušie. 

S,V 70 – 1949.g. un agrāk dzimušie. 

S,V 16 – 2003.–2004.g. dzimušie, 

S,V 14 – 2005.–2006.g. dzimušie, 

S,V 12 – 2007.–2008.g. dzimušie, 

S,V 10* – 2009.–2010.g. dzimušie  

S,V 8* – 2011.dzimušie un jaunāki, distancē var doties kopā ar vecākiem  

OPEN1 – atklātā grupa (garā) 

OPEN2 – atklātā grupa (īsā) 

*- marķētas distances, kontrolpunkti uz marķējuma 

Sacensību organizētāji patur tiesības apvienot grupas, ja dalībnieku skaits grupā ir 

mazāks par 4 dalībniekiem. 

KARTE Kartes autors Indulis Peilāns, koriģēta 2019. 

Kartes mērogs 1:7500 

Augstumlīknes ik pēc 2,5m 

STARTS Starts izlozes secībā. Priekšstarts 2 minūtes. SV8-10* brīvais starts rindas kārtībā. 

Kontrolpunktu leģendas uz kartes un papildus saņemamas starta koridorā.  

ATZĪMĒŠANĀS Sportident SIAC īre 1,00 EUR.  

Carnikavas iedzīvotājiem īre bez maksas. 

APBALVOŠANA Apbalvo 1.-3 vietas visās grupās. 

SV8 grupās apbalvo visus dalībniekus, vecāki var doties līdzi bērniem distancē. 

V50 tiek izcīnīts Aivara Prošenkova piemiņas ceļojošais kauss. 

DALĪBAS MAKSAS SV8 bez maksas 

SV10-SV12 -3.00EUR, SV14,16 -4.00EUR,  

SV60, 70, jauniešiem dzimušiem 2001.-2003.-5.00 EUR,  

SV21-SV55 -6.00 EUR.  

OPEN 1, OPEN 2 dalības maksa 6.00 EUR (var pieteikties uz vietas) 

Carnikavas novadā deklarētiem bērniem un jauniešiem bez dalības maksas, ja 

pieteikums veikts līdz 16.oktobrim 

PIETEIKŠANĀS Līdz 16.oktobrim online www.kapaok.lv 

Piesakoties pēc 16.oktobra, jāpiemaksā 2,00EUR, izņemot grupās OPEN 1 vai 

OPEN 2 

Informācija 29104320, 29494087 

CITA INFO Piesakoties sacensībām dalībnieki piekrīt ka pieteikumā sniegtā informācija par 

viņiem tiek publicēta starta protokolos un rezultātos.  

Piesakoties sacensībām dalībnieki uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli 

dodoties distancē. 

     

http://www.kapaok.lv/

