Orientēšanās sacensības izvēles un apzīmētajās distancēs
“Labirints 2016”
NOLIKUMS
I. Mērķis un uzdevums
Veicināt orientēšanās sporta attīstību Latvijas iedzīvotāju vidū.
Noskaidrot labākos orientieristus katrā grupā izvēles un apzīmētajās distancēs.
Atjaunot orientēšanās tradīcijas izvēles un apzīmētajās distancēs
II. Organizatori
Sacensības organizē orientēšanās klubs „Kāpa”, Latvijas Orientēšanās federācija,
sadarbībā ar Carnikavas novada domes finansiālo atbalstu.
Sacensību direktore – Tamāra Kosmačeva tel. 29104320
Galvenais tiesnesis – Ainārs Lupiķis tel.28923343.
Rezultātu apstrāde Kārlis Osis lvkaos@inbox.lv
Kartes autors Paulis Bričonoks, distanču priekšnieks Kaspars Čerjaks, Indulis Peilāns.
III. Sacensību laiks, vieta
Sacensības notiek 2016. gada 27.novembrī. Carnikavas novadā Nagaiņos, marķējums
no Carnikavas –Ādažu ceļa „Pagrieziens uz Carnikavas SAB „Zibeņi”.
Ierašanās līdz plkst. 10.30, kopējais starts plkst.11.00.
IV. Dalībnieki, grupas un programma.
S10, S12, S14, S16
V10, V12, V14, V16
S21A, S21B, S40, S50, S60, S70
V21A, V21B, V40, V50, V60, V70
11.00 kopējs starts izvēles distancē (katrai grupai ir noteikts kontrolpunktu skaits, var
atzīmēties pēc izvēles…)
11.00 starts pēc izlozes S10, S12, V10, V12 marķētajā distancē.
Katrs dalībnieks (izņemot SV10, 12) pēc veiktās izvēles distances, nodod karti un
saņem karti apzīmētai distancei, dalībnieks uzreiz dodas distancē.
V. Pieteikšanās
Sacensībām jāpiesakās līdz 24.11. plkst.24.00 interneta vietnē: www.lof.lv, norādot
vārdu, uzvārdu, grupu, klubu, SI kartes numuru.
Neierodoties uz sacensībām, pieteiktā dalībnieka pienākums ir apmaksāt 50% no
dalības maksas.

SV 10 grupas
SV 12,14,16 grupas
Pārējās grupas
SportIdent čipa īre

VI. Dalības maksa
bez maksas
2.00 EUR (Carnikavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem
un OK “Kāpa” bērniem un jauniešiem- bez maksas)
5.00 EUR (Carnikavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem
un OK “Kāpa” biedriem 3.00 EUR)
1.00 EUR

Samaksāt dalības maksu varēs sacensību centrā gan pirms, gan pēc starta, kā arī ar
pārskaitījumu.
Biedrība „OK „Kāpa””
Reģ. Nr 40008021994
O.Vācieša 24-7, Carnikava, LV – 2163
AS Swedbank, kods HABALV22
LV93HABA0551032772606
Piezīme – OK”Kāpa” biedriem ir jābūt nomaksātai biedru naudai par 2016.gadu.

VII. Programma, apvidus
Sacensības notiek izvēles un apzīmētajās distancēs ar elektronisko atzīmēšanos
Sportident.
Apzīmētajā distancē kartē ir jāatzīmē kontrolpunkta atrašanās vieta, izņemot SV10,
SV12 grupas.
VIII. Vērtēšana
Katra distance marķēta ar dažādas krāsas norādēm (balta, zila, sarkana) .
Kontrolpunkti nav iezīmēti kartē – dalībniekam pareizā KP atrašanās vieta kartē
jāatzīmē ar vienu adatas dūrienu. Kopējais dūrienu skaits nedrīkst pārsniegt
kontrolpunktu skaitu – par katru „lieko” dūrienu tiek pieskaitītas 5 soda minūtes.
Dalībnieka rezultātu veido distances laiks izvēles distance + distances laiks
apzīmētajā distance + soda minūtes par kļūdām apzīmētajā distancē.
Apzīmētajā distancē kļūdas vērtē sekojoši:
Dūriena precizitāte
Soda minūtes
līdz 3 mm
0
no 4 mm līdz 6 mm
1 min
no 7 mm līdz 10 mm
3 min
11 mm un vairāk
5 min
Grupās SV10,12 grupās kontrolpunkti ir iezīmēti kartē – marķēta distance.
IX. Apbalvošana
1. - 3.vietu uzvarētāji katrā grupā tiks apbalvoti ar balvām, ja dalībnieku skaits grupā
būs 7 dalībnieki, 1.vietu apbalvo, ja grupā ir vismaz 3 dalībnieki. Organizētājs patur
tiesības apvienot grupas, ja dalībnieku skaits ir mazāks par 3 dalībniekiem.

X. Citi noteikumi
Sacensībās dežūrēs mediķis, dalībnieki pēc finiša saņems siltu tēju.

