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LATVIJAS 

TAKU ORIENTĒŠANĀS RANGS ‘2013 
un 

LATVIJAS 

PARALIMPISKAIS KAUSS ‘2013 

 
 

N O L I K U M S  

 

 „Latvijas taku orientēšanās rangs ‘2013” (turpmāk „LV Taku – O RANGS  ‘2013”)  un "Latvijas 

Paralimpiskais Kauss 2013" (turpmāk „LPK’ 2013”) ir sacensību sērija, kurā nosaka individuālajā 

vērtējumā gada labākos Taku orientieristus absolūtajā vērtējumā, gada labākos Taku orientieristus 

paralimpiskajā grupā un atsevišķi atklātajā grupā un arī gada labākās Paralimpiskās komandas Taku 

orientēšanās sacensībās. 

1. Mērķis un uzdevumi: 
1) radīt līdzvērtības gaisotni un vienot orientieristus ar dažādām fiziskajām īpašībām; 

2) noteikt labākos Latvijas Taku – O dalībniekus  2013. gada sezonā, gan absolūtajā vērtējumā, gan 

atsevišķi Paralimpiskajā grupā un atklātajā grupā;  

3) paaugstināt Latvijā rīkoto Taku - O sacensību kvalitāti; 

4) palielināt Paralimpisko orientieristu skaitu un stimulēt jebkura orientierista meistarības izaugsmi Taku – 

O sacensībās; 

5) noskaidrot labāko Paralimpisko komandu (klubu); 

6) noskaidrot aktīvāko klubu (kolektīvu) Taku - O sacensībās;   

7) noteikt Latvijas izlases kandidātus 2014. gada sacensību sezonai Taku - O atklātajai grupai un 

Paralimpiskajai grupai.  

2. Vadība: 
LV Taku – O RANGS  ‘2013 un  LPK’ 2013  rezultātu uzskaiti un to apkopošanu veic LOF Taku – O 

komisijas priekšsēdētāja palīgs Jānis Bergs (OK-Liedags)  tlf 29928638  e-pasts: orient@navigator.lv  

3. Dalībnieki: 
Individuāli visi LV Taku – O RANGS  ‘2013 un  LPK’ 2013  dalībnieki tiek vērtēti vienā kopējā absolūtās 

vērtēšanas protokolā.  

No absolūtās vērtēšanas protokola tiek veikts sadalījums divās grupās: 

Paralimpiskā grupa 
Par LV Taku – O RANGS  ‘2013  un LPK’ 2013  pretendentiem var būt tikai tie dalībnieki, kuriem ir dažādi 

pastāvīgie fiziskie ierobežojumi (ieskaitot arī ārēji neredzamos)un pārvietošanās notiek ar fizisko piepūli vai 

lietojot palīglīdzekļus (braucamkrēslus, kruķus, spieķus, pavadītāja rokas atbalsts utml). 

Atklātā grupa 
Par LV Taku – O RANGS  ‘2013 dalībnieku var būt jebkurš Latvijas orientierists neatkarīgi no vecuma, 

dzimuma.  

Iespējamās apakšgrupas 
Ja būs vajadzība, tad LOF Taku-O komisijai ir tiesības, pēc saviem ieskatiem, katrā grupā veikt sadalījumu 

apakšgrupās, ņemot vērā vecuma kritērijus. 

4. LV Taku – O RANGS  ‘2013 un  LPK’ 2013 ieskaites pretendenti  
Uz ieskaiti pretendē tās sacensības, kuras ir iekļautas  2013. gada LOF Taku-O sacensību kalendārajā plānā. 

4.1. Ieskaites sacensības 

Nr Datums un sacensību nosaukums Vieta 

1. 4. 05.  Latvijas Paralimpiskais un atklātais čempionāts ‘2013 (vidējā distance) Daugavpils 

2. 5. 05.  Latvijas Paralimpiskais un atklātais čempionāts ‘2013 (garā distance) Daugavpils 

3. 28. 06. KĀPA’2013 un Latvijas absolūtais čempionāts  (vidējā distance) Miķeļtornis 

4. 29. 06. KĀPA’2013 un Latvijas absolūtais čempionāts  (garā distance) Miķeļtornis 
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4.2.   Kandidātu sacensības: 

Nr Datums un sacensību nosaukums Vieta 

1. 1. 04.  Lieldienu balva ‘2013  Rīga 

2. 27. 04.  Jūrmalas domes kausi „TU VARI ‘2013”  Jaunķemeri 

3. 3. 05.  Jēkabpils balva ‘2013 Viesīte 

4. 18. 05. Rīgas reģionālais čempionāts (vidējā distance) Saulgoži 

5. 19. 05. Rīgas reģionālais čempionāts  (garā distance) Vecmurjāņi 

6. 26. 07. Krāslavas kauss ‘2013 Krāslava 

7. 27. 07. Latgale ‘2013  (vidējā distance) Daugavpils 

8. 28. 07. Latgale ‘2013  (garā distance) Daugavpils 

9. 11. 08. Ventspils Balva ‘2013  (garā distance) Ventspils 

10. 28. 09. M. Gediņa piemiņas sacensības „Miķeļdiena ‘2013” (garā distance) Tērvete 

11. 5.10. Siguldas kauss ‘2013 Laurenči 

12. 2. 11. Dobeles kauss ‘2013 Dobele 

13. 3. 11. Saldus kauss ‘2013 Saldus 

Par LV Taku – O RANGS  ‘2013 un  LPK’ 2013  kandidātu sacensību iekļaušanu sezonas Rangā, noteiks 

LOF Taku-O komisija sadarbībā ar atsevišķo sacensību inspektoru vai žūriju.  

LV Taku – O RANGS  ‘2013 un  LPK’ 2013  ieskaites sacensībām un kandidātu sacensībām jānotiek 

saskaņā ar Taku-O sacensību noteikumiem. 

LV Taku – O RANGS  ‘2013 un  LPK’ 2013  ieskaites sacensībās un kandidātu sacensībās distancē ir 

jābūt ne mazāk kā 10 KP, un laika KP sektorā  ne mazāk kā 2 KP uzdevumi. 

5. Vērtēšana: 

INDIVIDUĀLI,  

LV Taku – O RANGS  ‘2013 un  LPK’ 2013  ieskaitē tiek vērtētas Taku-O sacensības tikai gaišajā 

diennakts laikā. 

Katrās LV Taku – O RANGS  ‘2013 un  LPK’ 2013  sacensībās dalībnieka izcīnītos punktus (rezultātu), 

atsevišķajās sacensībās aprēķinās pēc īpašas formulas no iegūtajiem punktiem, atskaitot Laika KP 

decimāldaļas. 

LV Taku – O RANGS  ‘2013 un  LPK’ 2013 sezonas kopvērtējuma rezultātu nosaka dalībnieka labāko 

ieskaišu punktu summa.  

Ja atsevišķas Taku-O sacensības notiek divas vai vairākas dienas, tad katra diena tiek vērtēta, kā LV Taku – 

O RANGS  ‘2013 un  LPK’ 2013  atsevišķs starta posms. 

LV Taku – O RANGS  ‘2013 dalībnieka sezonas kopvērtējuma rezultātu noteiks, summējot 1/2 labākos 

rezultātus (punktus), no 2013.gada sezonā Rangā iekļauto notikušo sacensību skaita. 

PARALIMPISKAIS KOMANDVĒRTĒJUMS  

Biedrība, klubs vai cita veida kolektīvs, no kura startē Paralimpiskie dalībnieki piedalās komandu 

vērtējumā, ja LPK’ 2013 sezonā Taku - O sacensībās ir startējuši vismaz 2 šī kluba (kolektīva) dalībnieki. 

Komandas sezonas rezultātu noteiks, summējot komandas 2 labāko Paralimpisko dalībnieku sezonas 

rezultātus. 

6. Apbalvošana: 

Individuāli – pirmo trīs vietu ieguvējus, katrā grupā un arī iespējamajā apakšgrupā apbalvos ar balvām un 

pirmo sešu vietu ieguvējus ar diplomiem  

Komandvērtējumā – pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvos ar diplomiem un LOF Paralimpiskajiem kausiem. 

http://www.orient.lv/otd/index.html

