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Jūrmalas pilsētas domes Paralimpisko kausu izcīņas sacensības 

orientēšanās taku distancē „TU VARI’2009 

(OTD Latvijas kausa un Latvijas Paralimpiskā kausa 2. posma sacensības) 
 

n o l i k u m s  
 

Laiks un vieta 
2009. gada 25. aprīlī Jūrmalā, Jaunķemeros 

Sacensību centrs KRC „Jaunķemeri” telpās, Kolkas ielā 20. 
 

Mērķis un uzdevumi 
- Popularizēt orientēšanās pastaigu taku distancē, kā vienu no visaptverošākajiem orientēšanās sporta 

paveidiem; 

- Radīt vienotības un līdzvērtības gaisotni starp cilvēkiem ar dažādām fiziskajām īpašībām; 

- Noskaidrot individuāli spēcīgāko orientieristu Paralimpiskajās un atklātajā grupā; 

- Noskaidrot tradicionālo Jūrmalas pilsētas domes kausu cienīgas Paralimpiskās komandas valstu un 

atsevišķi Latvijas klubu (kolektīvu) vērtējumā. 
 

Rīkotāji 
Sacensības rīko biedrība OK-Liedags sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Kultūras un sporta nodaļu un 

citiem pasākuma labvēļiem. 

Sacensības vada apstiprinātā galvenā tiesnešu kolēģija: 

Galvenais tiesnesis Jānis Bergs (OK-Liedags) 

Galvenais sekretārs Māris Kalējs (OK-Alnis) 

Sacensību inspektors Jānis Gaidelis (OK-Stiga) 
 

Programma 
Līdz pl 11

00
 dalībnieku ierašanās un reģistrācija; 

pl 12
00 

  starts pēc protokola 

Ap pl 16
00

 Apbalvošana 
 

Karte 
Uzmērīta 2008. gada pavasarī, koriģēta 2009. gadā. Mērogs 1:4000. Starp augstuma līknēm 2,5 m.  

Autori: Jānis Gaidelis (OK-Stiga) un Jānis Bergs (OK-Liedags). 
 

Apvidus 
Jūrmalas kāpas ar izbraucamām takām. Mikroreljefs ar izteiktām reljefa formām. 
 

Dalībnieki 
Sacensībās pielaidīs jebkuru Latvijas iedzīvotāju un viesus no citām valstīm. 

Dalībnieki neklasificējas pēc vecuma un dzimuma 

Dalībnieku grupas: 

Paralimpiskā „A” grupa – lietpratēji un no citām valstīm; 

Paralimpiskā „B” grupa – iesācēji tikai no Latvijas klubiem (kolektīviem); 

Atklātā grupa – jebkurš kam fiziskās īpašības neatbilst Paralimpiskajai grupai un interesē orientēšanās taku 

distancē. 

Abu Paralimpisko grupu dalībnieki ir vienlaicīgi arī atklātās grupas dalībnieki. 
Piezīme: 

Par Paralimpiskajiem dalībniekiem tiek uzskatīti cilvēki, kuriem dažādas invaliditātes dēļ (t.sk. arī ar ārēji 

neredzamām pazīmēm), pārvietošanās notiek  ar fizisko piepūli vai lietojot pārvietošanās palīglīdzekļus 

(braucāmkrēslus, kruķus, spieķus, pavadītāja rokas atbalstu u.c.) un to ir apstiprinājuši, sekretariātā uzrādot ģimenes 

ārsta izziņu, bet Latvijas izlases kandidāti un citu valstu dalībnieki Starptautiskās orientēšanās federācijas apstiprināto 

medicīnisko sertifikātu. 
 

Komandas 
Valstu komandas veido ne mazāk, kā trīs Paralimpiskie dalībnieki. 
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Latvijas klubu (kolektīvu) komandas veido ne mazāk, kā divi Paralimpiskie dalībnieki. 
 

Vērtēšana 
Individuāli dalībnieku rezultātus vērtēs, vadoties pēc Starptautiskajiem un Latvijas orientēšanās taku 

distancē, spēkā esošajiem sacensību noteikumiem. 

 

Komandu vērtējums: 

Valstu komandām ieskaiti dod trīs dalībnieku labākie rezultāti. 

Latvijas klubu (kolektīvu) komandām ieskaiti dos divu dalībnieku labākie rezultāti, neatkarīgi no 

individuālās grupas. 
 

Apbalvošana 

Individuāli, katrā grupā, pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvos ar piemiņas balvām un diplomiem. 

Ja Paralimpiskais dalībnieks uzrāda absolūti labāko rezultātu, tad viņu apbalvo ar diviem diplomiem: 

Viens kā Paralimpiskās grupas uzvarētājam, otrs kā atklātās grupas uzvarētājam. 

Valstu Paralimpiskās komandas un atsevišķi Latvijas klubu Paralimpiskās komandas, pirmo trīs vietu 

ieguvējus, apbalvos ar Jūrmalas pilsētas domes Paralimpiskajiem kausiem un diplomiem. 
 

Pieteikumi un finanses 
Iepriekšējie pieteikumi, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, klubu (kolektīvu)  un grupu  

iesūtāmi līdz š.g. 20. aprīlim: 

Pa e-pastu: orient@navigator.lv 

Vai telefoniski 

29928628 
Sacensību centrā, 25. aprīlī dalībniekiem jāierodas un jāreģistrējas sekretariātā līdz pl 11

00
. 

Paralimpiskajiem dalībniekiem, reģistrējoties sekretariātā ir jāuzrāda ģimenes ārsta izziņa, ka var būt 

Paralimpiskais dalībnieks, bet Latvijas izlases kandidātiem un citu valstu dalībniekiem Starptautiskās 

orientēšanās federācijas apstiprinātais medicīniskais sertifikāts. 

Dalības maksa 

Tiem kuri pieteicās līdz 20. aprīlim: 

1991. g.dz. un jaunākiem 1 LVL 

1990. g.dz. un vecākiem 2,50 LVL 

Tiem kuri pieteicās pēc 20. aprīļa vai vispār nebūs pieteikušies, dalības maksa palielinās par 200% 

Samaksa skaidrā naudā tiek veikta sacensību dienā reģistrējoties sekretariātā. 

Par samaksas iespējām uz pārskaitījumu un ja ir vajadzīgs rēķins, jāzvana Jānim Gaidelim 28885241 
 

Dalībnieku uzņemšana 
Ja ir vajadzība pēc naktsmītnēm, tad līdz 20. aprīlim ir jāzvana un jāpiesakās KRC „ Jaunķemeri” 

dežūrējošajam administrātoram.  

Tlf Nr   67733522 

67733242 
E-pasts: sanare@jaunkemeri.lv  

Dzīvošana un ēdināšana 3 reizes dienā 19 LVL par diennakti. 

www.jaunkemeri.lv 
 

Mīļi būsiet gaidīti Jūrmalas pilsētā, Jauķemeros! 

mailto:orient@navigator.lv
mailto:sanare@jaunkemeri.lv
http://www.jaunkemeri.lv/
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No Rīgas var atbraukt ar:  
 maršruta taksometru RĪGA – JAUNĶEMERI (pietura pie Rīgas Centrālā pasta, jābrauc līdz gala 

pieturai "Jaunķemeri");  

 starppilsētu autobusiem RĪGA – TALSI, RĪGA – ROJA, kas kursē caur Jūrmalu (jāizkāpj pieturā 

"Sanatorija JAUNĶEMERI"), sarakstu var precizēt Rīgas Centrālajā autoostā vai izziņu birojā);  

 elektrovilcieniem RĪGA – TUKUMS, RĪGA – SLOKA līdz pieturai "Sloka", bet pēc tam pārsēsties 

6. autobusā SLOKA – ĶEMERI un braukt līdz pieturai "Sanatorija JAUNĶEMERI".  

  

No Ķemeru dz.c. stacijas var atbraukt ar: 
 6. autobusu vai 11. maršruta taksometru   līdz pieturai  "Sanatorija JAUNĶEMERI".  

 


