Latvijas 4. atklātais čempionāts orientēšanās taku distancē
(Latvijas paralimpiskā kausa'2008 trešā posma sacensības)

NOLIKUMS
2008. gada 27. – 29. jūnijā, Ventspilī, Piejūras kempingā.
RĪKOTĀJI:
Latvijas Orientēšanās federācija, sadarbībā ar biedrībām “OK-Stiga” un “OK-Liedags”
MĒRĶIS UN UZDEVUMI:
Popularizēt orientēšanās taku distancē, kā vienu no visaptverošākajiem aktīvās atpūtas veidiem;
Radīt līdzvērtības un vienotības gaisotni plašās iedzīvotāju aprindās ar dažādām fiziskajām īpašībām;
Dod iespēju katram personīgi noskaidrot un izvērtēt savas orientēšanās un navigācijas spējas;
Noskaidrot Latvijas labāko orientieristu taku distancē.
DALĪBNIEKI:
Par Latvijas čempionu orientēšanās taku distancē drīkst cīnīties jebkurš Latvijas orientierists neatkarīgi no viņa
fiziskajām īpašībām, dzimuma un vecuma.
PROGRAMMĀ:

Startu laiki tiek ieplānoti tā, lai OTD būtu iespējams startēt jebkuram O’skrējiena trīsdienu sacensību
„Kāpa’2008” dalībniekam un cīnīties par Latvijas OTD čempiona titulu.
27. jūnijs treniņa distance
Starts no pl 16.00. līdz 19.30. brīvās rindas kārtībā (t.i. pēc „Magnēta” sistēmas).
28. jūnijs Latvijas atklātā OTD čempionāta pirmais starts;
Starts Paralimpisko komandu dalībniekiem pēc protokola no pl 15.00.
Starts pārējiem interesentiem brīvās rindas kārtībā (t.i. pēc „Magnēta” sistēmas) no pl 16.00. līdz 19.30.
29. jūnijs Latvijas atklātā OTD čempionāta otrais starts;
Starts Paralimpisko komandu dalībniekiem pēc protokola no pl 10.30.
Starts pārējiem interesentiem brīvās rindas kārtībā (t.i. pēc „Magnēta” sistēmas) no pl 11.00 līdz 12.30.
pl 15.00. Noslēgums, apbalvošana.
VĒRTĒŠANA:
Dalīnieku rezultātus vērtēs atbilstoši Latvijā pastāvošajiem OTD sacensību noteikumiem.
Internetā: www.orient.lv/otd
Latvijas čempionāta OTD rezultātu noteiks summējot divu dienu rezultātus.
APBALVOŠANA:
Pirmo trīs absolūti labāko rezultātu uzrādītājus apbalvos ar LOF attiecīgās pakāpes Latvijas čempionāta medaļām un
diplomiem.
PIETEIKUMI un FINANSES:
Paralimpiskie dalībnieki piesakās un maksā dalības maksu, vadoties pēc Paralimpisko kausu “Kāpa’2008” izcīņas
komandu sacensību nolikuma.
Atklātās grupas dalībnieki piesakās un maksā starta vietā.
Dalības maksa atklātajai grupai:
27. jūnijā – treniņa distancē
1 lats;
28. jūnijā – LČ OTD pirmais starts
2 lati;
29. jūnijā – LČ OTD otrais starts
2 lati.

Startējot apavu un apģērba izvēle ir brīva.
Tiksimies „KĀPA’2008” OTD sacensībās!!!

