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30. aprīlis – 1. maijs, Ventspils,
Piejūras kempings

29. aprīlī, Jūrmala,
Jaunķemeri
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Atklātās Taku orientēšanās sacensības

„Jūrmalas pilsētas domes Paralimpiskie kausi

„TU VARI’2012””
Sacensību sērijas „Latvijas Taku - O Rangs’2012” un "Latvijas Paralimpiskais Kauss 2012"
ceturtā posma sacensības.
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Laiks un vieta
2012. gada 29. aprīlis Jūrmala, Jaunķemeri
Sacensību centrs KRC „Jaunķemeri” telpās, Jaunķemeros, Kolkas ielā 20.

Mērķis un uzdevumi
- Popularizēt taku orientēšanās, kā vienu no visaptverošākajiem orientēšanās sporta veidiem un kā vispārskatāmāko
sociālās integrācijas piemēru;
- Radīt vienotības un līdzvērtības gaisotni starp cilvēkiem ar dažādām fiziskajām īpašībām;
- Noskaidrot individuāli spēcīgākos orientieristus Paralimpiskajās un atklātajā grupā;
- Noskaidrot tradicionālo Jūrmalas pilsētas domes kausu cienīgas Paralimpiskās komandas valstu un atsevišķi
Latvijas klubu (kolektīvu) vērtējumā.

Rīkotāji un vadība
Sacensības rīko Latvijas Orientēšanās federācijas Taku-O komisija sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes sporta
nodaļu, biedrībām Liedags OK, „Taciņa”, Stiga OK un citiem pasākuma labvēļiem.
Sacensības vada apstiprinātā galvenā tiesnešu kolēģija:
Galvenais tiesnesis
Jānis Bergs
(Liedags OK)
Galvenais sekretārs
Varis Bunga
(Liedags OK)
Galvenā sekretāra asistente
Zita Rukšāne
(B-ba Taciņa)
Sacensību inspektors
Māris Kalējs
(Orient.lv)

Programma
29. aprīlis
līdz pl 1130 – dalībnieku ierašanās un reģistrācija;
pl 1200 – Starts Taku – O sacensībās vidējā distancē;
Ap pl 1700 - Sacensību noslēgums, laureātu apbalvošana;
Apm. pēc pl 1800 - Izbraukšana uz Taku-O sacensībām Ventspilī „Ventspils balva’2012”;

Dalībnieki
Sacensībās pielaidīs jebkuru Latvijas iedzīvotāju un viesus no citām valstīm.
Dalībnieki neklasificējas pēc vecuma un dzimuma
Dalībnieku grupas:
Paralimpiskā „ELITEs” grupa (PE) – lietpratēji un dalībnieki no citām valstīm;
Paralimpiskā „B” grupa (PB) – iesācēji;
Atklātā grupa (AE) – jebkurš kam fiziskās īpašības neatbilst Paralimpiskajai grupai un interesē precīzās orientēšanās
disciplīnas.
Atkarībā no dalībnieku skaita, sacensību rīkotājiem sacensību laikā ir tiesības ieviest apakšgrupas.
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.
Latvijas klubu (kolektīvu) komandas veido ne mazāk, kā divi Paralimpiskie dalībnieki, neatkarīgi no starta grupas

Vērtēšana
Individuāli dalībnieku rezultātus vērtēs, vadoties pēc Starptautiskajiem un Latvijas Taku - O, spēkā
esošajiem sacensību noteikumiem un pēc šo sacensību nolikuma.
Paralimpisko komandu vērtējums:
Valstu komandām ieskaiti dod trīs Paralimpiskie dalībnieku labākie rezultāti, neatkarīgi no klubu piederības.
Latvijas klubu (kolektīvu) komandām ieskaiti dos divu Paralimpisko dalībnieku labākie rezultāti neatkarīgi no starta
grupas.
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Apbalvošana
Individuāli, katrā grupā un arī iespējamajā apakšgrupā, Taku – O atsevišķi nakts un dienas apbalvos pirmo trīs vietu
ieguvējus ar piemiņas balvām un diplomiem.
Valstu Paralimpiskās komandas un atsevišķi Latvijas klubu Paralimpiskās komandas abās grupās, pirmo trīs vietu
ieguvējus, apbalvos ar Jūrmalas pilsētas domes Paralimpiskajiem kausiem un diplomiem.

Pieteikumi
Iepriekšējie pieteikumi, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, klubu (kolektīvu) un grupu iesūtāmi
līdz š.g. 25. aprīlim:
Pa e-pastu: orient@navigator.lv
Vai telefoniski 29928628
Sacensību centrā, 29. aprīlī dalībniekiem jāierodas un jāreģistrējas sekretariātā līdz pl 1130.

Finanses
Dalības maksa:
PE un AE grupās - 3 LVL
PB un AB grupās - 1 LVL
Jauniešiem (1995. g.dz. un jaunāki) 50% atlaide.
Samaksai ar pārskaitījumu, rēķinus pieprasīt Zitai Rukšānei
Tālrunis: 26324803
E-pasts: zita19@inbox.lv

Citi nosacījumi un dalībnieku uzņemšana
Dalībnieku apģērba un apavu izvēle ir brīva.
Dalībnieks personīgi ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, lai piedalītos sacensībās un arī par drošību distancē.
Par nepilngadīgo dalībnieku veselības stāvokli un drošību distancē, atbild viņu treneri, skolotāji un vecāki vai to
aizbildņi.
Kolektīviem vai pašiem dalībniekiem, ja ir vajadzība, sacensībās jānodrošina sev palīgi, kuri distancē sniedz fizisko
palīdzību (t.i. braucamkrēslu stūmēji, pavadītāji ar rokas atbalstu utml.).

Mīļi būsiet gaidīti Jūrmalas pilsētā, Jaunķemeros!
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Atklātās Taku orientēšanās sacensības

„VENTSPILS BALVA ’2012”
(Sacensību sēriju „Latvijas Taku - O Rangs ‘2012” un "Latvijas Paralimpiskais Kauss 2012" piektā un sestā posma sacensības).
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Laiks un vieta
2012. gada 30. aprīlis – 1. maijs, Ventspils

Sacensību centrs
Piejūras kempings. Ventspils, Vasarnīcu ielā 56.
www.camping.ventspils.lv
Mērķis un uzdevumi
- Popularizēt Taku orientēšanās (turpmāk „Taku-O”) sacensības, kā vienu no visaptverošākajām orientēšanās sporta
disciplīnām un kā vispārskatāmāko sociālās integrācijas piemēru;
- Radīt vienotības un līdzvērtības gaisotni starp cilvēkiem ar dažādām fiziskajām īpašībām;
- Noskaidrot individuāli spēcīgākos orientieristus Paralimpiskajās un Atklātajā grupā, dažādos orientēšanās sacensību
apstākļos;
- Noskaidrot Ventspils kausu ‘2012 cienīgas Paralimpiskās komandas klubu (kolektīvu) komandvērtējumā;
- Sagatavot Latvijas Taku-O izlasi sekmīgiem startiem 2012. gada Eiropas un Pasaules čempionātiem;
- Iesaistīt orientēšanās sporta nodarbībās jaunus dalībniekus.

Rīkotāji un vadība
Sacensības rīko Latvijas Orientēšanās federācijas Taku-O komisija sadarbībā ar Ventspils sporta pārvaldi,
biedrībām „Taciņa”, „Liedags OK” un citiem pasākuma labvēļiem.
Sacensības vada apstiprinātā galvenā tiesnešu kolēģija:
Galvenais tiesnesis
Jānis Bergs
(Liedags OK) Tālrunis: 29928628
Galvenā sekretāre
Zita Rukšāne
(Taciņa)
Tālrunis: 26324803
Sacensību inspektors
Māris Kalējs
(Alnis OK)
Tālrunis: 29216755
Programma
30. aprīlis
līdz pl 1030 – dalībnieku ierašanās un reģistrācija;
pl 1100 – Starts Taku – O dienas sacensībās, vidējā distancē;
pl 1600 – Starts TempO sacensībās;
apm. no pl 2300 (tūlīt pēc tumsas iestāšanās) – Starts Taku – O nakts sacensībās.
Sacensību sērijas „Mēnsnīcas taka ‘2012” pirmais posms; NEAIZMIRSTI PAŅEMT LUKTURĪTI!!!
1. maijs
pl 1200 – Starts Taku – O dienas sacensībās, garajā distancē;
pl 1600 - Sacensību noslēgums, laureātu apbalvošana;

Dalībnieki
Sacensībās pielaidīs jebkuru Latvijas iedzīvotāju un viesus no citām valstīm.
Dalībnieki neklasificējas pēc vecuma un dzimuma
Dalībnieku grupas:
Paralimpiskā „ELITEs” grupa (PE) – lietpratēji;
Paralimpiskā „B” grupa (PB) – iesācēji;
Atklātā grupa „ELITEs” grupa (AE) – lietpratēji;
Atklātā grupa „B” grupa (AB) – iesācēji;
Atkarībā no dalībnieku skaita, sacensību rīkotājiem sacensību laikā ir tiesības ieviest apakšgrupas.
Piezīme:
-

Par Paralimpiskās grupas 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.

-

Par Atklātās grupas dalībniekiem tiek uzskatīti cilvēki, kam fiziskās īpašības neatbilst Paralimpiskajai grupai un
interesē precīzās orientēšanās disciplīnas.

Komandas
Klubu (kolektīvu) komandas veido ne mazāk, kā divi Paralimpiskie dalībnieki, neatkarīgi no individuālās
starta grupas.
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Vērtēšana
Individuāli dalībnieku rezultātus vērtēs, vadoties pēc Starptautiskajiem un Latvijas Taku - O, spēkā esošajiem
sacensību noteikumiem un pēc šo sacensību nolikuma.
Dalībnieka kopvērtējuma rezultātu vērtēs, summējot Taku-O dienas sacensību vidējās un garās distances rezultātus.
Taku-O nakts distances rezultāti tiks vērtēti atsevišķi, atbilstoši Taku-O sacensību noteikumiem.
TempO sacensību rezultātus vērtēs, vadoties pēc sacensību pagaidu noteikumiem, sacensību nolikuma un atsevišķas
informācijas sacensību dienā.

Paralimpisko komandu vērtējums
Komandu sacensības notiks tikai Taku-O disciplīnā gaišajā diennakts laikā 30. aprīlī un 1. maijā.
Komandām ieskaiti dod divu Paralimpisko dalībnieku, divu distanču summas labākie rezultāti neatkarīgi no
individuālās starta grupas.

Apbalvošana
Individuāli, katrā grupā un arī iespējamajā apakšgrupā, par izcīnītajām pirmajām trīs vietām, katrā sacensību
programmā atsevišķi, apbalvos ar diplomiem.
Taku-O divu distanču kopvērtējumā, katrā grupā atsevišķi apbalvos ar piemiņas balvām un diplomiem.
Paralimpiskās komandas, pirmo trīs vietu ieguvējus, apbalvos ar Ventspils Paralimpiskajiem kausiem un diplomiem.

Pieteikumi
Iepriekšējie pieteikumi, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, klubu (kolektīvu) un grupu
iesūtāmi līdz š.g. 25. aprīlim sacensību galvenajam tiesnesim Jānim Bergam:
E-pasts: Preciz_orient@inbox.lv
Tālrunis: 29928628
Sacensību centrā, 30. aprīlī dalībniekiem jāierodas un jāreģistrējas sekretariātā līdz pl 1030.
Finanses
Dalības maksa:
Ja piedalās visās 4 sacensību programmās:
PE un AE grupās - 10 LVL
Ja piedalās tikai 1, 2 vai 3 sacensību programmās - 3 LVL par katru atsevišķu startu.
PB un AB grupās - 1 LVL par katru atsevišķu startu.
Jauniešiem (1995. g.dz. un jaunāki) 50% atlaide.
Samaksai ar pārskaitījumu, rēķinus pieprasīt sacensību galvenajai sekretārei Zitai Rukšānei
Tālrunis: 26324803
E-pasts: zita19@inbox.lv

Citi nosacījumi un dalībnieku uzņemšana
Dalībnieku apģērba un apavu izvēle ir brīva.
Dalībnieks personīgi ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, lai piedalītos sacensībās un arī par drošību distancē.
Par nepilngadīgo dalībnieku veselības stāvokli un drošību distancē, atbild viņu treneri, skolotāji un vecāki vai to
aizbildņi.
Kolektīviem vai dalībniekiem pašiem, ja ir vajadzība, sacensībās jānodrošina sev palīgi, kuri distancē sniedz fizisko
palīdzību (t.i. braucamkrēslu stūmēji, pavadītāji ar rokas atbalstu utml.).

Nakšņošanas un ēdināšanas iespējas
Nakšņošana:
Piejūras kempingā.Vasarnīcu ielā 56, LV3601, Ventspils. Jāpiesakās līdz 25.aprīlim:
1) Nakšņošana mājiņās (ir dušas un tualete):
Telefons – 63620800, Faks – 63620810, Mobilais telefons – 26991850.
Informācija par izmaksām - http://www.camping.ventspils.lv/lv/index.html (pēc ziemas sezonas tarifiem).
2) Uz grīdas ar savu nakšņošanas inventāru. Maksa: 3 LVL par nakti. Jāpiesakās līdz 25.aprīlim:
Tālrunis: 26324803 , E-pasts: Zita19@inbox.lv
Ēdināšana:
Piejūras kempingā darbosies kafejnīca.
Citas nakšņošanas iespējas Ventspilī meklēt mājas lapā:
http://epadomi.lv/celosana/foto/26072010-naktsmitnes_ventspili_leti

Citas ēdināšanas iespējas Ventspilī meklēt mājas lapā:
http://www.ventspils24.lv/katalogs/?pro=%22%C4%92din%C4%81%C5%A1ana+%26+Restor%C4%81ni%22&adr=%22Ventspils+rajons%22

Mīļi būsiet gaidīti Ventspilī!
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