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Starptautiskās Taku orientēšanās un TempO atklātās sacensības invalīdiem 

„Jūrmalas pilsētas domes Paralimpiskie kausi „TU VARI’2011”” 
Starptautiskā Taku – O un TempO sacensību seriāla „BALTIJAS KAUSS ‘2011” pirmā posma sacensības. 

un 

Sacensību sērijas „Latvijas Taku - O kauss 2011” un "Latvijas Paralimpiskais Kauss 2011"  otrā posma sacensības. 
 

N o l i k u m s  

Laiks un vieta 
2011. gada 22. – 24. aprīlis Jūrmala, Jaunķemeri 

Sacensību centrs KRC „Jaunķemeri” telpās, Jaunķemeros, Kolkas ielā 20. 

Mērķis un uzdevumi 
- Popularizēt  taku orientēšanās un TempO sacensības, 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, Leonardo OSKB, Stiga OK  un citiem pasākuma labvēļiem. 

Sacensības vada apstiprinātā galvenā tiesnešu kolēģija: 

Galvenais tiesnesis  Jānis Bergs  (Liedags OK) 

Galvenais tiesneša vietnieks Pēteris Pirtnieks  (Leonardo OSKB) 

Galvenais sekretārs  Varis Bunga  (Liedags OK) 

Galvenā sekretāra asistente Zita Rukšāne    (Sigulda OK) 

Sacensību inspektors  Māris Kalējs  (Alnis OK) 

Programma 

22. aprīlis 

līdz pl 21
30

 – dalībnieku ierašanās un reģistrācija; 

Tūlīt pēc tumsas iestāšanās,  

apm. no pl 22
30

 – Starts Taku – O nakts sacensībās; 

23. aprīlis 

pl 12
00

 – Starts Taku – O dienas sacensībās; 

pl 17
00 

 - Nakts un dienas sacensību laureātu apbalvošana; 

24. aprīlis 

pl 10
00

 – Starts TempO sacensībās; 

pl 15
00 

 - 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 un dalībnieki no citām valstīm;   

Paralimpiskā „B” grupa (PB) – iesācēji tikai no Latvijas klubiem (kolektīviem); 

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. 
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Komandas 
Valstu komandas veido ne mazāk, kā trīs Paralimpiskie dalībnieki. 

Latvijas klubu (kolektīvu) komandas veido ne mazāk, kā divi Paralimpiskie dalībnieki, katrā grupā (PE un 

PB) atsevišķi. 

Vērtēšana 
Individuāli dalībnieku rezultātus vērtēs, vadoties pēc Starptautiskajiem un Latvijas Taku - O,  spēkā 

esošajiem sacensību noteikumiem un pēc šo sacensību nolikuma. 

TempO sacensību rezultātus vērtēs, vadoties pēc sacensību pagaidu noteikumiem, sacensību nolikuma un 

atsevišķas informācijas sacensību dienā. 

Paralimpisko komandu vērtējums: 
Komandu sacensības notiks tikai 23. aprīlī Taku-O gaišajā diennakts laikā un 24. aprīlī TempO sacensībās. 

Valstu komandām ieskaiti dod trīs Paralimpiskie dalībnieku labākie rezultāti, neatkarīgi no klubu piederības. 

Latvijas klubu (kolektīvu) komandām ieskaiti dos divu Paralimpisko dalībnieku labākie  rezultāti, katrā 

grupā (PE un PB) atsevišķi. 

Kompleksajā komandu vērtējumā (Taku-O + TempO), komandas vietu noteiks pēc mazāko punktu summas, 

vērtējot katrā disciplīnā par 1.vietu – 1 punkts, par 2.vietu – 2 punkti, par 3.vietu – 3 punkti utt. 

Apbalvošana 

Individuāli, katrā grupā un arī iespējamajā apakšgrupā, Taku – O atsevišķi nakts un dienas sacensībās un 

atsevišķi TempO sacensībās, 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. 20. 

aprīlim: 

Pa e-pastu: orient@navigator.lv 

Vai telefoniski  29928628 

Sacensību centrā, 22. aprīlī dalībniekiem jāierodas un jāreģistrējas sekretariātā līdz pl 21
30

. 

Finanses 

Dalības maksa  

PE un AE grupām, ja piedalās visās trijās  O’sacensību disciplīnās: 

1992. g.dz. un vecākiem 5 LVL  

1993. g.dz. un jaunākiem 2  LVL  

Ja piedalās tikai vienā vai divās O’sacensību disciplīnā, tad 

1992. g.dz. un vecākiem 2 LVL par katru startu; 

1993. g.dz. un jaunākiem 1 LVL par katru startu; 

PB iesācēju grupai  

Brīva izvēle – drīkst piedalīties visās trijās O’sacensību disciplīnās vai tikai divās vai vienā. 

1992. g.dz. un vecākiem 50 santīmi  par katru startu; 

1993. g.dz. un jaunākiem bez maksas  

Par dalības maksu uz pārskaitījumu, lai izrakstītu rēķinu ir jāvienojas ar Jāni Gaideli  

piezvanot pa telefonu  28885241  E - pasts: gaidelis@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.).  

mailto:orient@navigator.lv
mailto:gaidelis@inbox.lv
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Nakšņošanas iespējas: 

Nakšņošana KRC „Jaunķemeri”. 

Cena 16,00 LVL par nakti. Cenā ir arī iekļauta ēdināšana 3 reizes dienā. 

Klubiem (kolektīviem) vai dalībniekiem pašiem dzīvošana un ēdināšana ir atsevišķi jāpiesaka līdz š.g. 20. aprīlim, 

piezvanot uz KRC „Jaunķemeri” mārketinga nodaļu 67734403 vai rakstot pa  e-pastu:  marketing@jaunkemeri.lv  

Piesakoties naktsmītnēm obligāti ir jānorāda vai pārvietojas ar vai bez ratiņkrēsla. 

Lai izvairītos no pārpratumiem, reģistrējoties pie KRC „Jaunķemeri” dežurējošā administratora vienlaicīgi ir jāuzrāda 

pārskaitījuma maksājuma uzdevuma kopija. 

 

Citas nakšņošanas iespējas Jūrmalas pilsētā meklēt mājas lapā: http://www.jurmala.lv/page/273 

Citas ēdināšanas iespējas Jūrmalas pilsētā meklēt mājas lapā: http://www.jurmala.lv/page/333  

 

Mīļi būsiet gaidīti Jūrmalas pilsētā, Jaunķemeros! 

 

 
 
No Rīgas var atbraukt ar:  

 maršruta taksometru RĪGA – JAUNĶEMERI (pietura pie Rīgas Centrālā pasta, jābrauc līdz gala 

pieturai "Jaunķemeri");  

 starppilsētu autobusiem RĪGA – TALSI, RĪGA – ROJA, kas kursē caur Jūrmalu (jāizkāpj pieturā 

"Sanatorija JAUNĶEMERI"), sarakstu var precizēt Rīgas Centrālajā autoostā vai izziņu birojā);  

 elektrovilcieniem RĪGA – TUKUMS, RĪGA – SLOKA līdz pieturai "Sloka", bet pēc tam pārsēsties 

6. autobusā SLOKA – ĶEMERI un braukt līdz pieturai "Sanatorija JAUNĶEMERI".  

  

No Ķemeru dz.c. stacijas var atbraukt ar: 
 6. autobusu vai  ar maršruta taksometru   līdz pieturai  "Sanatorija JAUNĶEMERI".  

mailto:marketing@jaunkemeri.lv
http://www.jurmala.lv/page/273
http://www.jurmala.lv/page/333
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Pielikums 

Jānis Bergs 

TempO ievieš jaunus impulsus Taku – O sacensībās 

Jaunais orientēšanās sporta veids TempO ievieš daudzveidību Taku – O sacensībās un sacensību dalībniekiem dod 

iespēju plašāk pārbaudīt gan savas novērošanas gan navigācijas spējas, gan arī to, cik pareizas un precīzas ir ātrās 

domāšanas spējas. 

Sacensību dalībniekam, strādājot ar vairākiem karšu fragmentiem pēc iespējas ātrāk ir jāpieņem lēmums, nosakot, kurš 

no vairākiem kontrolpunktu (turpmāk „KP”) karodziņiem atbilst kartes fragmentā iedrukātā KP aplīša centram un KP 

vietas aprakstam (turpmāk „leģenda”).  

TempO sacensības ir interesantas un aizraujošas ar to, ka cilvēki ar īpašajām vajadzībām kļūst līdzvērtīgi pretinieki 

pārējiem dalībniekiem. Savukārt, sievietēm ir iespējas pierādīt savu pārākumu pār vīriešiem, jo dalībnieki netiek 

klasificēti pēc vecuma, dzimuma un fiziskajām īpašībām. 

Īsumā par TempO vēsturi 
2007.g.12.jūlijā Karkansā/Maubuisonā, Francijā Taku – O sacensību laikā notika TempO sacensību 

paraugdemonstrējumi, kur atbildes dalībnieki sniedza ar elektroniskajām KP atzīmēšanās ierīcēm. TempO sacensībām 

ir derīgas gan Sport-Ident, gan EMIT elektroniskās atzīmēšanās ierīces. 

2009. g. augustā Miškolcā, Ungārijā Taku – O pasaules čempionāta laikā TempO sacensību paraugdemonstrējumā 

piedalījās arī daži Latvijas orientieristi. 

2009. g. 27. septembrī Tērvetē notika Latvijā pirmās oficiālās TempO sacensības. 

2010. g. 4. aprīlī Ventspils rajonā, Liepenē, tradicionālajās orientēšanās sacensībās „Kurzemes pavasaris” vienlaicīgi 

ar O’skrējiena stafetes sacensībām notika arī TempO sacensības. 

2010. g. 25. aprīlī Jūrmalā, Jaunķemeros, tradicionālajās Taku-O sacensībās „Jūrmalas pilsētas domes Paralimpiskie 

kausi „TU VARI’2010”” programma bija papildināta ar TempO sacensībām, kur uzvarētāji saņēma simpātiskus 

Jūrmalas pilsētas domes dāvātos kausus. 

2010. g. 4. jūlijā, Alūksnē starptautiskā orientieristu svētku saieta „KĀPA’2010” programma bija papildināta ar 

TempO sacensībām. 

2010. g. 28.augustā, Ķemeros pie Meža mājas notika precīzās orientēšanās divcīņa, pasaulē vēl nebijis pasākums. 

Sportisko rezultātu pētījumu veikšanas nolūkos, tika izstrādāta īpaša rezultātu aprēķināšanas sistēma, kombinējot 

Taku-O un  TempO sacensību disciplīnas. 

2010. g. 2.oktobrī, Tērvetē Taku-O 2010.gada sezonas noslēgumu sacensības arī tika papildinātas ar TempO sacensību 

disciplīnu. 

Kas tas ir -  TempO ? 
Darbība TempO sacensībās norisinās līdzīgi Taku-O sacensībām - Laika KP sektorā. 

Atšķirībā no Taku – O Laika KP sektora, TempO sacensībās dalībniekam ir pieļaujama atbilde „Zerro”, t.i. kad 

neviens no dabā esošajiem KP karodziņiem neatbilst kartes fragmentā iedrukātam KP aplīša centram un leģendai. 

TempO sacensību sektorā dalībnieks apsēžas krēslā ar skatu pret 6 KP karodziņiem, kuri ir uzstādīti uz dažādiem 

objektiem (orientieriem). Tiesnesis izsniedz noorientētus vairākus karšu fragmentus (parasti to ir no 3 līdz 6 gab., ja 

rīkotājs nav noteicis citādi) un palaiž sekunžrādi.  

Katrā kartes fragmentā ir iedrukāts viens KP aplītis un zem tā leģenda, kura sniedz informāciju par tiem orientieriem, 

kuri ir iedrukātā aplīša centrā. 

Dalībnieka atbildes tiesnesis ieraksta īpašā darba protokolā. Brīdī, kad dalībnieks atbild pēdējo kartes fragmentu, 

tiesnesis aptur sekužrādi un laiku ieraksta darba protokolā.  

Rezultāts tiek noteikts sekundēs plus 45 soda sekundes (ja rīkotājs nav noteicis citādi) par katru nepareizo atbildi. Ja 

TempO sacensībās ir vairākas stacijas, tad visu staciju rezultāti tiek summēti (ja atsevišķo sacensību nolikumā nav 

noteikts citādi). 

No navigācijas vietas dalībnieks KP nosaka no kreisās uz labo pusi: 

Vistālāk pa kreisi esošais KP karodziņš ir „A”, nākamais pa labi „B”, nākamais pa labi „C”, nākamais pa labi „D”,  

nākamais pa labi „E” un nākamais pa labi „F”.. 

Dalībniekam atbilde ir jāsniedz mutiski, attiecīgajam burtam lietojot angļu fonētisko alfabētu: 

„A” – alfa, „B” – bravo, „C” – čarlī, „D” – delta, „E” – eko, „F” – fokstrot vai „Z” – zerro. 

Dalībnieks drīkst atbildēt arī ar pirkstu, norādot uz attiecīgo burtu, kuri ir uz plāksnītes navigācijas vietā, tieši 

dalībniekam priekšā. 

Dalībnieks NEDRĪKST mainīt savu pateikto (parādīto) lēmumu.  

 


