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Starptautiskais Taku – O un TempO sacensību seriāls 

BALTIJAS KAUSS ‘2010 
 

N O L I K U M S  
 

Starptautiskajā Taku – O un TempO sacensību seriālā „BALTIJAS KAUSS’2010”  tiek iekļautas  

Latvijā un Lietuvā 2010. gadā notiekošo orientēšanās federāciju kalendārajā plānā iekļautās atsevišķās sacensības. 

Seriālu rīko Latvijas Orientēšanās federācijas Taku – O komisija sadarbībā ar Latvijas un Lietuvas klubiem.  

Seriāla rezultātu uzskaiti un apkopošanu veic Jānis Bergs (OK – Liedags). 
 

1. Mērķis un uzdevumi 

- Popularizēt Taku – O un TempO, kā visaptverošus orientēšanās sporta veidus; 

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

- Noskaidrot individuāli aktīvākos un spēcīgākos orientieristus kopvērtējumā Paralimpiskajā un atsevišķi 

atklātajā grupā; 

- Noskaidrot aktīvākās un spēcīgākās komandas valstu un atsevišķi klubu kopvērtējumā; 

- Ievadīt Baltijas valstu izlašu orientieristus sekmīgas startēšanas noskaņās 2010. gada Eiropas un Pasaules 

čempionātos. 
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2. Seriāla ieskaites sacensības 

Nr 
p.k. 

Datums Sacensību nosaukums Vieta Programmā 

1. 25. aprīlis Jūrmalas pilsētas domes  

Paralimpiskais kauss  „TU VARI’2010” 

www.lof.lv, www.aktivs.org, www.e-jurmala.lv 

Latvija, Jūrmala, 

Jaunķemeri 
www.jurmala.lv 

www.jaunkemeri.lv 

Taku – O  

BK’2010 1.starts; 

TempO  

BK’2010 1.starts; 

2. 26. – 27. jūnijs Lietuvas čempionāts 

www.orientyras.lt. 

Lietuva, Moletaja 
http://moletai.lt/ 

Taku – O  

BK’2010  

2. un 3. starts; 

3. 2. – 4. jūlijs Kāpa ‘2010 

www.kapaok.lv/kapa10/trail/otrail_LV.pdf 

 

Latvija, Alūksne 
www.aluksne.lv 

Taku – O  

BK’2010  

 4., un 5. starts; 

TempO  

BK’2010 2.starts; 

4. 10. jūlijs Latvijas čempionāts 
www.lof.lv un www.aktivs.org 

Latvija, Pļaviņas, 

Jaujas 
www.plavinas.lv 

www.jaujas.lv 

Taku – O BK  

6.starts; 

 

 

3. Dalībnieku grupas 

- Paralimpiskā grupa; 

- Atklātā grupa. 
 

4. Komandas 

1. grupa – Valstu komandas 

Dalībnieku skaits no valsts neierobežots, bet ne mazāk, kā pieci dalībnieki,  

no tiem 3 paralimpiskās grupas un 2 atklātās grupas dalībnieki. 

Ja ir vajadzība, tad paralimpiskās grupas dalībnieks valsts komandas interesēs drīkst aizvietot atklātās grupas 

dalībnieku. Individuāli viņš sacenšas paralimpiskajā grupā. Bet komandai viņš ieskaites punktus dod tikai, kā 

atklātās grupas dalībnieks.  

Par atklātās grupas dalībnieka aizvietošanu ar paralimpiskās grupas dalībnieku, atsevišķās sacensībās ne vēlāk, kā 

vienu stundu pirms sacensību sākuma, valsts komandas pārstāvim ir jāziņo seriāla BATIJAS KAUSS’2010 

rezultātu uzskaitvedim Jānim Bergam tlf + 371 29928639 vai +371 27585274, e-pasts: orient@navigator.lv 

2. grupa – Klubu (kolektīvu) komandas. 

Komandvērtējums notiks tikai paralimpiskajā grupā. 

Dalībnieku skaits no kluba (kolektīva) neierobežots, bet ne mazāk, kā divi paralimpiskie dalībnieki. 
 

5. Vērtēšana 

Katrās sacensībās atsevišķi vērtēšana notiks atbilstoši, IOF   apstiprinātajiem Taku – O  sacensību noteikumiem un 

pēc atsevišķo sacensību nolikuma. 

5.1. Individuālais kopvērtējums 

Taku – O sacensībās: 

Paralimpiskajā un atsevišķi atklātajā grupā tiks summēti dalībnieka 4 labāko startu rezultāti; 

TempO sacensībās: 

Paralimpiskajā un atsevišķi atklātajā grupā tiks summēti abu startu rezultāti.  

5.2. Komandu kopvērtējums 

1. grupā: 
Katrās ieskaites sacensībās trīs labāko rezultātu uzrādītāji no paralimpiskās grupas un divi labāko rezultātu 

uzrādītāji no atklātās grupas, dod savas valsts komandai ieskaites punktus, vadoties pēc tabulā norādītās punktu 

sistēmas. Visi pieci dalībnieku iegūtie punkti tiks summēti komandvērtējumam atsevišķās sacensībās. 

Kopvērtējumā komandas vietu noteiks pēc mazākās punktu summas, vērtējot katrās ieskaites sacensībās atsevišķi: 

par 1. vietu – 1 punkts,  par 2. vietu – 2 punkti, par 3. vietu – 3 punkti u.t.t. 

http://www.lof.lv/
http://www.aktivs.org/
http://www.e-jurmala.lv/
http://www.jurmala.lv/
http://www.orientyras.lt/
http://moletai.lt/
http://www.kapaok.lv/kapa10/trail/otrail_LV.pdf
http://www.aluksne.lv/
http://www.lof.lv/
http://www.aktivs.org/
http://www.plavinas.lv/
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2. grupā: 
Katrās ieskaites sacensībās no kluba (kolektīva) divu labāko paralimpisko dalībnieku punktu summa dod ieskaiti 

komandai. Punktus komandvērtējumam aprēķinās, vadoties pēc tabulā norādītās punktu sistēmas. 

Kopvērtējuma ieskaitē tiks summēti 5 labākie rezultāti no 8 startiem. 

Komandu kopvērtējuma ieskaites punktu sistēmas tabula 
 

Dalībnieka 

vieta 

atsevišķās 

sacensībās 

Ieskaites 

punkti 

1. 100 

2. 80 

3. 60 

4. 50 

5. 45 

6. 40 

7. 37 

8. 35 

9. 33 

10. 31 

11. 30 

Dalībnieka 

vieta 

atsevišķās 

sacensībās 

Ieskaites 

punkti 

12. 29 

13. 28 

14. 27 

15. 26 

16. 25 

17. 24 

18. 23 

19. 22 

20. 21 

21. 20 

22. 19 

Dalībnieka 

vieta 

atsevišķās 

sacensībās 

Ieskaites 

punkti 

23. 18 

24. 17 

25. 16 

26. 15 

27. 14 

28. 13 

29. 12 

30. 11 

31. 10 

32. 9 

33. 8 

Dalībnieka 

vieta 

atsevišķās 

sacensībās 

Ieskaites 

punkti 

34. 7 

35. 6 

36. 5 

37. 4 

38. 3 

39. 2 

40. un > 1 

 

6. Abalvošana 

Atsevišķās ieskaites sacensībās apbalvošanas kārtību  nosaka rīkotājs šo sacensību nolikumos. 

Absolūti labākās, Taku – O sacensību seriāla rezultātu summas uzrādītājs, neatkarīgi no grupas, tiek apbalvots ar 

BALTIJAS KAUSU’2010 un diplomu. 

Individuāli paralimpiskajā un atsevišķi atklātajā grupā, seriāla kopvērtējumā, Taku – O un atsevišķi TempO 

sacensību pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvos ar diplomiem. 

1. un 2. grupā komandas, pirmo trīs vietu ieguvējas seriāla kopvērtējumā apbalvos ar diplomiem 
 

7. Pieteikumi un seriāla dalībnieku un komandu reģistrācija 

Atsevišķās ieskaites sacensībās pieteikšanās kārtība tiek noteikta šo sacensību nolikumos. 

Seriāla atsevišķo sacensību rīkotājiem, ne vēlāk, 3 dienas pēc sacensībām pa e-pastu ir jānosūta seriāla BATIJAS 

KAUSS’2010 rezultātu uzskaitvedim Jānim Bergam.  e-pasts: orient@navigator.lv  

mailto:orient@navigator.lv

