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Sacensību orientēšanās taku distancē

„PP 50”
2009.gada 18.septembrī Gaujā
OTD Latvijas kausa un Latvijas Paralimpiskā kausa 10.posma

nolikums
Sacensību mērķis
Noskaidrot spēcīgākos sportistus orientēšanās taku distancē (OTD) paralimpiskajā un
atklātajā grupās.
Pārliecināties, par dalībnieku atsauksmi darbdienas pēcpusdienas OTD sacensībās – ar domu
– nākotnē rīkot OTD pēcpusdienu seriālus.

–

–

Laiks un vieta
–

Sacensības notiek – piektdien, 2009.gada 18. septembrī dz. st. „ Gauja” apkārtnē

Dalībnieku grupas
–
–
–

Pēc OTD sacensību noteikumiem dalībnieki neklasificējas pēc vecuma un dzimuma;
Paralimpiskā grupa: (atbilstoši Latvijas paralimpiskā kausa OTD nolikumam);
Atklātā grupa: (atbilstoši Latvijas kausa OTD nolikumam).

Distances, starta kārtība, atzīmēšanās
o
o

OTD distance ar atsevišķu startu izlozes secībā;
atzīmēšanās ar kompostieriem uz speciālām OTD kontrolkartiņām.

Pasākuma programma
16.00 -.16.50
17:30-18:30
19:30

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija (pirms starta dalībnieki drīkst atrasties vienīgi
sacensību centrā).
Starts izlozes secībā, no 17:10 -18.30 atļaus startēt sacensību dienā
pieteiktajiem Atklātās grupas dalībniekiem.
Uzvarētāju apbalvošana

Apvidus un karte
–

–

Apvidus: sils, neliels reljefs, stigas, meža ceļi un takas ar priežu saknēm. Dalībniekiem ar
ratiņkrēsliem nepieciešams spēcīgs stūmējs.
Karte: uzmērīta 2006.-2009.gadā, mērogs 1:4000, augstuma līknes 2,5m.

Pieteikšanās un finansējums
–

pieteikšanās no 5.septembŗa līdz 16.septembrim, nosūtot pieteikumu pa e-pastu:
ppecis@inbox.lv vai tālr. 26339482 Pēterim. Pēc 16.septembŗa - pieteikšanās tikai uz vakantām
vietām.
o Pieteikumā jānorāda klubs, dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, grupa
(paraolimpiskā vai atklātā);
o Dalības maksa 2,50 Ls, jauniešiem līdz 19 gadiem - 1.- Ls
o Dalības maksu varēs samaksāt sacensību dienā vai iepriekš – ar pārskaitījumu (rekvizītus
skatīt zemāk)
o Ierobežotā skaitā 17:30 -18.30 atļaus startēt sacensību dienā pieteiktajiem Atklātās grupas
dalībniekiem.
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Vērtēšana un apbalvošana
–
–

Komandu vērtējums: atbilstoši OTD Paralimpiskā kausa 2009. nolikumam
Diploms un balva:
o pirmo trīs individuālo vietu ieguvējiem OTD grupās, Atklātā grupā kopīgs vērtējums ar
Paralimpisko grupu (atbilstoši OTD Latvijas kausa nolikumam).

Īpaši noteikumi
–
–

–

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli.
Klubiem (kolektīviem) vai dalībniekiem pašiem, ja ir vajadzība, sacensībās jānodrošina sev
palīgi, kuri distancē sniegs fizisko palīdzību (t.i. braucamkrēsla stūmēji, pavadītāji ar rokas
atbalstu utml.)
Finišējušie OTD dalībnieki nedrīkst kontaktēties ar vēl nestartējušiem OTD grupu dalībniekiem!

Cita specifiska informācija
–

„PP

50” sacensības ir OTD Latvijas kausa un Latvijas Paralimpiskā kausa 10. posms. Tuvāka
informācija internetā www.orient.lv/otd/

Rīkotājs
–
–

– Pēteris Pirtnieks
Konta rekvizīti:

OSKB “LEONARDO”
Reģistrācijas numurs Nr. 40008085711
Rīga, Stirnu 61 – 30
SEB Vidzemes pr. fil.
Konts LV72UNLA0050005273542
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