Saldus Kauss ‘2012 Taku-O Vidējā distancē
Taku-O Latvijas Kausa 2012 21.posms
1., 2. un 3.biļetens
Vieta un laiks: 2012.gada 4.novembris, Saldus, Kalnsētas parks
Sacensību centrs: Saldus sporta komplekss (Saldus, Jelgavas iela 6, GPS: 56°40'3"N 22°29'56"E)
Attālums no Rīgas: ~120 km
Sacensību centra atrašanās vieta kartē:

Rīkotāji: Guntars Mankus, OK Saldus
Sacensību inspektors: Pēteris Īvāns
Papildus informācija par sacensībām un pieteikšanos: Guntars Mankus (guntars(at)bkc.lv)
Citi organizatoriskie jautājumi: Oskars Zērnis (oskars9(at)inbox.lv)
Informācija Internetā: http://www.oksaldus.lv
Programma
Līdz 11:45 dalībnieku ierašanās sacensību centrā un reģistrācija
12:00-13:30 Starts Taku-O vidējā distancē bez iepriekšējas izlozes ar vismaz minūtes intervālu starp
dalībniekiem
16:00 Apbalvošana
Dalībnieku grupas
Dalībniekus neiedala grupās pēc vecuma, dzimuma vai taku orientēšanās pieredzes.
Dalībnieki startē divās grupās:
 AE (Atklātā grupa) – jebkurš taku orientēšanās sporta interesents
 PE (Paralimpiskā grupa) – dalībnieki ar īpašajām vajadzībām, tai skaitā arī ar ārēji neredzamām,
izņemot nedzirdīgos
Pieteikšanās un dalības maksa
Iepriekšējā pieteikšanās Internetā http://www.oksaldus.lv/ vai rakstot uz e-pastu guntars(at)bkc.lv līdz
30.10.2012 23:59. Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, klubs (kolektīvs) un dalībnieku grupa.
Būs iespēja pieteikties arī sacensību dienā par paaugstinātu dalības maksu.

Dalības maksa piesakoties līdz 30.10.2012 – 3 Ls (neatkarīgi no grupas), piesakoties uz vietas – 5 Ls.
Dalība jāapmaksā, reģistrējoties sacensību centrā.
Karte un apvidus
Karte: Saldus pilsēta, 2010.-2011.g., autors Oskars Zērnis. Karte gatavota sprinta sacensībām, veiktas
nelielas korekcijas Taku-O kontrolpunktu apkārtnē.
Kartes mērogs 1:3000, augstumlīkņu intervāls 2,5m. Kartes izmērs A4, tā nav aizsargāta pret mitrumu, bet
sliktos laika apstākļos rīkotāji nodrošinās karšu iepakojumu.
!! Lai kartē attēlotu nelielus mākslīgi veidotus objektus ir izmantoti simboli, kuri neatbilst ISOM standartam.
Precīzāka informācija par speciālo simbolu pielietojumu būs pieejama sacensību centrā pirms starta.
Distance
Sacensībās ir viena distance, kuru veic gan atklātās, gan paralimpiskās grupas dalībnieki, distances
orientējošais garums 1.9 km un 20 kontrolpunkti, kāpumu summa ~20m (stāvu kāpumu nav). Pirms starta
jāapmeklē 4 laika kontrolpunkti - divas sekcijas pa 2 KP. Distances parametri var nedaudz mainīties,
precizēta informācija būs pieejama sacensību centrā pirms starta.
Atzīmēšanās kontrolkartiņās ar kompostieriem, kurus dalībnieki paši nes līdzi visas distances laikā.
Kompostierus varēs saņemt sacensību centrā. Ja dalībniekiem ir savi kompostieri, tad lūgums paņemt tos uz
sacensībām. Kontrolkartiņas nav aizsargātas pret mitrumu.
Attālums no sacensību centra līdz laika KP un startam ~150m, finišs sacensību centrā.
Aptuveni 50% distances veidota gar bruģētu ceļu ar ļoti nelielu transporta kustību, pārējā distances daļā
asfalts ar nelielu grants seguma posmu (~50m). Pārvietojoties pa Jelgavas ielu, obligāti jāizmanto ietve!
Lūgums ievērot ceļu satiksmes noteikumus un pārliecināties par savu drošību šķērsojot ielas.
Bruģētajā posmā var būt apgrūtināta pārvietošanās ar ratiņkrēsliem.
Uzmanību! Vairāki kontrolpunkti tiek plānoti tuvu viens otram un kartē tie pārklājas (skat.
paraugu).
Vērtēšana
Dalībnieka rezultātu vērtēs vadoties pēc pastāvošajiem Taku–O sacensību noteikumiem.
Saite uz noteikumiem: http://www.lof.lv/lejupielade/Taku_o_noteikumi_5dec2009.pdf
Par katru pareizi noteikto KP (tai skaitā laika KP) tiek ieskaitīts viens punkts. Laika kontrolpunktos par
pareizu atbildi, kas sniegta 0-60 sekunžu laikā, piešķir vienu punktu. Par nepareizu atbildi punkti netiek
piešķirti, un atbildes sniegšanai patērētajam laikam papildus tiek pieskaitītas 60 soda sekundes. Dalībnieki
ieņem vietas pēc iegūto punktu skaita. Ja vairāki dalībnieki ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad vietas
nosaka pēc laika kontrolpunktos patērētā kopējā laika.
Apbalvošana
Katrā grupā pirmās trīs vietas ar medaļām, diplomiem un balvām.
Organizatoriskie jautājumi
Ja kādam paraolimpiskās grupas dalībniekam nepieciešams pavadonis, tad savlaicīgi norādiet to pieteikumā.
Sacensību centrā darbosies kafejnīca.
Nakšņošanai rīkotāji iesaka Saldus Profesionālās vidusskolas viesnīcu „Kalnsētas”
(http://www.hotelkalnsetas.lv), cena sākot no 5,60 LVL personai.
Citas naktsmītnes Saldū: http://turisms.saldus.lv/26903/naktsmitnes21/

