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2009. gada LATVIJAS IZLASES DALĪBNIEKU 
ORIENTĒŠANĀS TAKU DISTANCĒ („OTD”)

NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA

2009.gada Latvijas izlases kandidātu OTD atlases sacensības
2009. gada OTD Latvijas izlases kandidātu atlases sacensības, lai noteiktu Latvijas izlases dalībniekus gan Atklātajā 
grupā, gan Paralimpiskajā grupā pasaules čempionātam, 2009. gada 18. – 23. augustā Ungārijā
13.aprīlis Lieldienu balva’2009 Rīga
25.-26.aprīlis Jūrmalas PD Paralimpiskie kausi „Tu vari ’2009”  Jaunķemeri
16. maijs Jēkabpils’2009 Jēkabpils
3. – 5. jūlijs Paralimpiskie kausi „KĀPA’2009” un 5. LČ (absolūtais) Mordanga
12. jūlijs Dobeles kauss’2009 Dobele
25. – 26.  jūlijs „LATGALE’2009” Daugavpils

Latvijas izlases kandidāti OTD
Atklātajā grupā
Par Latvijas izlases kandidātu OTD, atklātajā grupā 2009.g. PČ Ungārijā, drīkst būt jebkurš Latvijas 
orientierists, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un fiziskajām īpašībām. 
Latvijas izlases kandidāti OTD, atklātajā grupā 2009.g. PČ Ungārijā, vienlaicīgi ir arī Paralimpiskās 
grupas dalībnieki – gan apstiprinātie Latvijas izlases kandidāti (skat. zemāk) , gan arī pārējie šīs 
grupas orientieristi.

Paralimpiskajā grupā
Latvijas izlases kandidāti OTD, Paralimpiskajā grupā 2009.g. PČ Ungārijā, tika noteikti pēc LPK’2008 
sezonā,  pēdējo trīs sacensību vidējā aritmētiskā rezultāta
Latvijas Paralimpiskās grupas OTD izlases kandidāti:

Anatolijs Aļipovs (ISK OPTIMISTS)Rīga
Edgars Lukaševics (IB Krāslava) Krāslava
Sergejs Andrejevs (IB Daugavpils) Daugavpils
Vjačeslavs Lukaševics (Krāslava) Krāslava
Valdis Strods (IADC "Ausma") Jēkabpils
Guntis Jakubovskis (IADC "Ausma") Jēkabpils
Alberts Lipiņš (Daugavpils) Daugavpils
Valērijs Tihonovs (Daugavpils) Daugavpils
Oļegs Tabernakulovs (ISK OPTIMISTS) Rīga
Normunds Leckis (Aicinājums Tev) Sigulda
Rezervē:

Vladislavs Grundāns (IB Krāslava) Krāslava
Druvis Rimšāns (Aicinājums Tev) Sigulda

Latvijas izlases OTD 2009 dalībnieka noteikšana
Par Latvijas izlases OTD 2009 dalībnieku, startam PČ Ungārijā pretendēs tikai tie, kuri augstāk minētajās 
sacensībās būs startējuši ne mazāk, kā 3 sacensībās un 3 labāko OTD ranga’2009 rezultātu summa, būs ne 
mazāka par 210 punktiem no 300 iespējamajiem.
Katrās sacensībās atsevišķi OTD ranga’2009 punktus aprēķinās pēc formulas:

Rp = Dp*100/Mp
Rp – Ranga punkti;
 Dp – Dalībnieka iegūtie punkti;
Mp – Iespējamie maksimālie pukti.
Visi OTD sacensību dalībnieku (gan atklātās, gan Paralimpiskās gr.) Latvijas OTD ranga’2009 rezultāti 
tiks fiksēti vienā – absolūtajā protokolā.



Latvijas OTD’2009 izlasē tiks iekļauti 3 labākie atklātās grupas un 3 labākie Paralimpiskās grupas 
dalībnieki.
Ja ne vienam no atklātās grupas dalībniekiem kopvērtējuma rezultāts nebūs augstāks par 210 punktiem un 
startu skaits būs mazāk par 3 sacensībām, tad PČ Ungārijā, Latvijas izlases OTD Paralimpiskie dalībnieki 
vienlaicīgi būs arī atklātās grupas dalībnieki.

26. jūlijā Daugavpilī, pēc OTD sacensībām „Latgale’2009” tiks  noteikti Latvijas OTD izlases dalībnieki, 
kuri startēs PČ Ungārijā.

LOF OTD darba grupai „Trīs Jāņi” ir tiesības izlemt visus jautājumus kas nav atspoguļoti šajā 
nolikumā un īpašos gadījumos veikt izmaiņas vai papildinājums nolikumā. Ja nolikumā tiek veiktas 
izmaiņas vai papildinājumi, LOF OTD darba grupai nekavējoties ir jāpublicē interneta mājas lapās: 
www.aktivs.org un www.orient.lv un pa e-pastu jāinformē visi klubi.

Par Latvijas izlases kandidātiem OTD’2010 atklātajā un Paralimpiskajā grupā tiks lemts 26. septembrī 
Tērvetē, Miķeļdienas balvu’2009 OTD izcīņas sacensību laikā, vadoties pēc „Latvijas kauss ‘2009 
orientēšanās taku distancē” un "Latvijas Paralimpiskais Kauss 2009" sezonas kopvērtējuma rezultātiem.

http://www.orient.lv/
http://www.aktivs.org/

