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I E L Ū G U M S
2011. gada 30. septembrī un 1. oktobrī
Tērvete
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Taku orientēšanās sacensības
„MIĶEĻDIENA ‘2011”
Sacensības veltītas Orientēšanās sporta meistara Miķeļa Gediľa piemiņai
Laiks un vieta
2011. gada 30. septembrī un 1. oktobrī, Tērvetē
Sacensību centrs RC Tērvete

Rīkotāji
Sacensības rīko LOF Taku-O komisija sadarbībā ar OK-Liedags, TSK-Sprīdītis, RC Tērvete u.c. sacensību labvēļiem.
Sacensības vada apstiprinātā galvenā tiesnešu kolēģija:
Galvenais tiesnesis: Jānis Bergs (OK – Liedags);
Galvenais sekretārs: Varis Bunga (OK – Liedags);
Galv. sekr. asistente: Zita Rukšāne (B-ba Taciņa);
Inspektors: Māris Kalējs (www.orient.lv)

Programma
30. septembrī
„Mēnesnīcas Taka ‘2011”

Līdz pl 2000

Dalībnieku ierašanās un reģistrācija

Ap pl 2030

Starts Taku-O distancē diennakts tumšajā laikā
NEAIZMIRSTI PAĽEMT LĪDZI LUKTURĪTI!!!

Tūlīt pēc tumsas
iestāšanās

1. oktobrī
„Miķeļdiena ‘2011”

Līdz pl 945
00

No pl 10 līdz 11

Dalībnieku, kuri nepiedalījās naktī, ierašanās un reģistrācija
30

No pl 1130 līdz 1400

Ap pl 1700

Starts Taku-O īsajā distancē Miķeļdienas sporta spēļu
dalībniekiem -Tērvetes bērniem un ģimenēm
Starts Latvijas Taku-O Ranga un Latvijas Paralimpiskā kausa 17.
posma ieskaites sacensības Taku-O garajā distancē
Starta kārtība:
Paralimpiskās grupas dalībnieki pēc izlozes;
Atklātās grupas dalībnieki pēc brīvas izvēles.
Apbalvošana

Dalībnieki un grupas
Sacensībās pielaidīs jebkuru Latvijas sportistu un viesus no citām valstīm.
Pēc Taku-O sacensību noteikumiem dalībnieki neklasificējas pēc vecuma un dzimuma.
Īsās distances dalībnieki:
PJ - Paralimpiskā jauniešu grupa – bērni un jaunieši ar īpašajām vajadzībām, t.sk. arī ar ārēji neredzamām, izņemot
nedzirdīgos;
AJ - Atklātā grupa – bērni un jaunieši, kuri neatbilst paralimpiskajai grupai.
Piezīme:

Par iespējamo bērnu un jauniešu grupu sadalījumu apakšgrupās, sacensību dienā būs papildus informācija.
Garās distances dalībnieki:
PE - Paralimpiskā grupa – dalībnieki ar īpašajām vajadzībām, t.sk. arī ar ārēji neredzamām, izņemot nedzirdīgos;
AE - Atklātā grupa – jebkurš, kam ir interese par orientēšanās sporta disciplīnu daudzveidību.

Vērtēšana
Dalībnieks rezultātu vērtēs vadoties pēc pastāvošajiem Taku – O sacensību noteikumiem.

Apbalvošana
Katrā grupā par izcīnītajām pirmajām trīs vietām apbalvos ar diplomiem un piemiņas balvām.

Pieteikumi
Iepriekšējie pieteikumi, norādot vārdu, uzvārdu, klubu (kolektīvu), grupu, iesūtāmi līdz 27.septembrim:
Pa e-pastu: orient@navigator.lv
Pa telefonu: 29928638
Sacensību dienā, dalībnieks sekretariātā iegādājas kontrolkartiņu un izpilda visas, uz informācijas stenda norādītās
sacensību rīkotāju prasības.

Finanses
Dalības maksa:
TSK – Sprīdītis kluba biedriem un Tērvetes apkārtnes bērniem un ģimenēm – BEZ MAKSAS;
Pārējiem:
Ja piedalās abās sacensību programmās (t.i. naktī un dienā) 5 LVL (1992. g.dzim. un vecāki);
Ja piedalās tikai vienā sacensību programmā 3 LVL (1992. g.dzim. un vecāki);
O’skrējiena stafetes un Velo – O ekstrēmo sacensību dalībniekiem 2 LVL par katru startu;
Jauniešiem (1993. g.dzim. un jaunāki) 1 LVL par katru startu;
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Dalībnieku uzľemšana
Sacensību rīkotāji neuzņemas atbildību par dalībnieka veselības stāvokli un drošību distancē.
Apģērba un apavu izvēle ir brīva.

Naktsmītnes RC Tērvete:
Jāpieskās iepriekš līdz 27. septembrim
Pa diennakts tālruni (administrators, klientu reģistrācija):
(+371) 63726175; Mob.t. - (+371) 27859888;
Istaba, Nr…

Vietu skaits

Piezīmes

Cena
(LVL)

102,103,104,105, 201,202,203,204,
301,302,303,304

2

6.10

Koplietošanas sanitārie mezgli
atrodas gaitenī

112,113,114,
209,210,211,212
309,310,311,312

3-4

5.49

Koplietošanas sanitārie mezgli
atrodas gaitenī

205,206,207,208
305,306,307,308

5-6

4.88

Koplietošanas sanitārie mezgli
atrodas gaitenī

122,123,124,125
221,223,224,321,
322,323,324,325
214,215,216
314,315,316
119,120,121
217,218,219,220
317,318,319,320
Verandas, zāles
Ar matraci, segu, spilvenu

2

4.88

Koplietošanas sanitārie mezgli
atrodas gaitenī

3-4

4.27

5-6

3.66

Koplietošanas sanitārie mezgli
atrodas gaitenī
Koplietošanas sanitārie mezgli
atrodas gaitenī

No 12 - 30

2,44

Koplietošanas sanitārie mezgli
atrodas gaitenī

Ēdināšana RC Tērvete:
Jāpieskās iepriekš līdz 27. septembrim
Pa diennakts tālruni (administrators, klientu reģistrācija):
(+371) 63726175; Mob.t. - (+371) 27859888;
Ēdināšana

Cena
(LVL)

Brokastis
Pusdienas
Otrais ēdiens
Zupa vai saldais
Vakariľas
KOPĀ
Iespējama ½ porcija
Vairāk informācijas internetā:
http://www.rctervete.lv/

Būsiet mīļi gaidīti Tērvetē!!!

1.83
2.44
1.59
0.85
1.22
5.49
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PALDIES SACENSĪBU LABVĒĻIEM!!!
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Miķelis Gediľš
(1942.26.11. – 2011.5.06.)
Grūti atcerēties orientēšanās sacensības Latvijā laika posmā no pagājušā gadsimta 60tajiem gadiem – līdz
gadsimta beigām, kurās nebūtu piedalījies Miķelis Gediņš.
1974. gadā Jaunpiebalgā, Latvijas ziemas čempionātā viņš izpildīja sporta meistara normu.
Miķelis bija ne tikai izcils sportists, bet arī lielisks jaunatnes treneris, strādājot Tukumā un vēlāk Dobelē.
Daudzi viņa izaudzinātie orientieristi, dažādu mērogu sacensībās nesa Latvijas slavu tālu aiz robežām un
daudzi strādā orientēšanās sporta attīstības labā vēl šodien. Viņam bija daudz ideju, kuras realizēja rīkojot
dažādus tautas sporta pasākumus.
2000. gadā, kad Latvijā tikko sāka ieviesties Taku Orientēšanās, Miķelis Gediņš bija pirmais, kurš sāka
nopietni domāt par to, kā atbalstīt šo orientēšanās sporta disciplīnu un ar projektu dokumentiem padusē,
vairākkārtīgi klauvēja pie ES PHARE fondu durvīm, līdz panāca to, ka finansējums tika piešķirts, un 2002.
gadā maijā Tērvetē notika pirmās Latvijā starptautiska līmeņa Taku-O sacensības.
Būdams RC Tērvete direktors, Miķelis Gediņš vienmēr laipni uzņēma orientieristus, kad tur tika rīkotas gan
sacensības, gan dažādas treniņa nometnes un savu iespēju robežās sniedza dažādu palīdzību.
Katru gadu septembra beigās, viņš Tērvetes novada bērniem rīkoja sporta spēles ar skanīgu nosaukumu
„Miķeļdiena”. No 2008. gada Miķeļdienas sporta spēļu programma tika papildināta ar Taku-O disciplīnu.
Miķeļa Gediņa ieguldījums Taku-O popularizēšanai Latvijā ir neaizmirstams.

