Orientēšanās rogaininga sacensības
(individuālās un komandu izvēles sacensības)
„LATVIJAI 100 – 100 KP SMILTENĒ”

I.Mērķis un uzdevums
Veicināt orientēšanās sporta attīstību Smiltenes novadā un Latvijas iedzīvotāju vidū.
Noskaidrot labākos orientieristus katrā vecuma grupā.
Godināt Latvijas simtgadi ar saviem sasniegumiem vienā no novada populārākajiem sporta
veidiem.
II.Organizatori
Sacensības organizē orientēšanās klubs ”Azimuts” sadarbībā ar Smiltenes novada domi.
Sacensību galvenais tiesnesis: Aldis Lapiņš (tel. +37126555541)
Starta galvenais tiesnesis: Māris Stabiņš
Pieteikšanās, SportIdent apkalpošana un rezultātu apstrāde: Mārtiņš Mārcis Leimanis (tel.
+37125677774, e-mail: leimanis4@inbox.lv)
Distanču priekšnieks: Aldis Lapiņš
III.Sacensību laiks, vieta
Sacensības notiks 2018. gada 3. novembrī, Smiltenē. Ierašanās sacensību centrā Smiltenes
stadionā no Valkas šosejas.
IV.Dienas kārtība
No 9.00 dalībnieku reģistrācija
10.20 Sacensību atklāšana
10.30 Sacensību karšu izdalīšana
11.00 Kopējais starts visām sacensību grupām
13.00 Finišs grupām S14, V14, S16, V16 (kontrollaiks 2.st.)
14.00 Finišs visām pārējām sacensību grupām ( kontrollaiks 3.st.)
14.30 Uzvarētāju apbalvošana
V.Dalībnieku grupas
Individuāli:
S14 (līdz 2004.g. dzim. ieskaitot) kontrollaiks 2.st.
V14 (līdz 2004.g. dzim. ieskaitot) kontrollaiks 2.st.
S16 (līdz 2002.g. dzim. Ieskaitot) kontrollaiks 2.st.
V16 (līdz 2002.g. dzim. Ieskaitot) kontrollaiks 2.st.
S21A kontrollaiks 3.st.
V21A kontrollaiks 3.st.
S40 (no 1978.g. dzim. un vecāki) kontrollaiks 3.st.
V40 (no 1978.g. dzim. un vecāki) kontrollaiks 3.st.
S50 (no 1968.g. dzim. un vecāki) kontrollaiks 3.st.
V50 (no 1968.g. dzim. un vecāki) kontrollaiks 3.st.

S60 (no 1958.g. dzim. un vecāki) kontrollaiks 3.st.
V60 (no 1958.g. dzim. un vecāki) kontrollaiks 3.st.
Komandas:
(vismaz 2 cilvēki)
S21A
V21A
S40
V40
S50
V50
S60
V60
Jaunietes līdz 16.g.v. ieskaitot
Jaunieši līdz 16.g.v. ieskaitot
MIX (jebkurā variantā)
Ģimene (vismaz viens jaunāks par 18 gadiem)
MIX jaunieši (līdz 16 gadiem)
Visām komandām kontrollaiks 3.st.
Katrā komandā augstāk minētajās grupās startē vismaz 2 dalībnieki.
Katra komanda startē tikai ar 2(divām) SI kartēm.
Sacensību dienā vietu skaits ierobežots.
Sacensību mērķis ir noteiktā kontrollaika ietvaros skrienot apmeklēt pēc iespējas vairāk KP
(punktus).
Apmeklējamo KP skaitu un secību katra komanda (vai dalībnieks) plāno pati.
VI.Pieteikšanās
Sacensībām jāpiesakās līdz 30. oktobrim 20.00. pa e-pastu leimanis4@inbox.lv , norādot
vārdu, uzvārdu, grupu, klubu (vai komandas nosaukumu), personīgās SI kartes numuru ar
atbilstošu ietilpību.
Neierodoties uz sacensībām, pieteikto dalībnieku pienākums ir apmaksāt 50% no dalības
maksas.
VII.Dalības maksa
Piesakoties līdz 30. oktobrim pulkst. 20.00. jauniešiem un pensionāriem 1€. (katram)
Pārējo grupu dalībniekiem 3€. (katram)
Īrētās SI kartes (ar ietilpību vismaz 100 KP Nr.(SI 10 un 11) 1€. (katram)
Piesakoties pēc noteiktā datuma (30.oktobra 20.00 dalības maksa paaugstināta).
Sacensību dienā dalības maksa +50%.
Īrētās SI kartes nozaudēšanas gadījumā jāatmaksā pilna tās vērtība 60€.
VIII.Karte un apvidus
Karte sagatavota 2017.-2018. gadā, mērogs 1:10000, augstumlīknes 2,5m. Autori - Aldis
Lapiņš, Māris Strautnieks, Kārlis Magons. Apvidus, Smiltenes piepilsētas meži, daudz ceļu

un taciņu, arī kāda stiga, reljefs vidējas formas, vietām sīkreljefs, pārsvarā skuju koku mežs,
purvu maz. Pa tiltiņiem jāšķērso upes – Abuls un Mutulīte. Apvidū arī nedaudzi lielāki ceļi, arī
ielas ar satiksmi.
IX.Atzīmēšanās sistēma
Atzīmēšanās ar SportIdent parastajā režīmā (nav bezkontakta režīms). Visiem
kontrolpunktiem vērtība tikai 1 punkts!
X.Vērtēšana
Visus apmeklētos kontrolpunktus ieskaita ar vērtību 1 (viens punkts). Uzvar individuālais
dalībnieks vai komanda, kuri savākuši vairāk punktus (KP). Viens kontrolpunkts komandai
tiek ieskaitīts tikai vienu reizi. Tas nozīmē ka lai nopelnītu punktu pietiek ja tajā atzīmējies
viens komandas dalībnieks neatkarīgi vai dalībnieki distanci veic pa vienam vai komandā.
Par otrā dalībnieka atzīmi šajā KP komandai punkti piešķirti netiks.
Komanda var sadalīties divās daļās un katrs ar savu SI karti neatkarīgi apmeklēt KP un pēc
finiša punkti par apmeklētajiem KP tiek sasummēti.
Individuālajā vērtējumā S,V14 un S,V16 grupām kontrollaiks 2.st., bet visām pārējām
grupām, arī komandām kontrollaiks 3.st. Dalībnieki drīkst finišēt arī pirms kontrollaika
beigām.
Vērtēšana notiek pēc kontrollaikā savākto KP (punktu) summas, no kuras tiek atskaitīti soda
punkti. Vienādas punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem komanda (arī individuāli)
kura distanci veikusi ātrāk.
Komandas dalībnieki var gaidīt viens otru pēc pēdējā KP pie vārtiņiem stadionā vai arī
finišēt.
Distances laiku aprēķina pēc komandas pēdējā dalībnieka atzīmēšanās finiša stacijā.
Par katru pārtērēto kontrollaika minūti (arī nepilnu) tiks atskaitīts 1 (viens) punkts no kopējās
summas. Par vairāk kā 15 minūšu ilgu kontrollaika pārtērēšanu komanda saņem 0
punktus.
XI. Apbalvošana
Piemiņas veltes saņems visi sacensībās startējušie dalībnieki.
Individuāli visās grupās ar medaļām apbalvos 1.-3. vietu ieguvējus.
Komandai tiks pasniegtas ne vairāk kā 4 medaļas (ja dalībnieku komandā vairāk tad
pārējiem piemiņas veltes)

XII.Norēķini
Samaksāt dalības maksu varēs sacensību centrā pirms starta reģistrējoties, kā arī ar
pārskaitījumu. Ja nepieciešams rēķins, lūdzu rakstīt uz e-pastu: antra.k@apollo.lv
Tel. +37126377854 - Antra
Biedrība Orientēšanās sp.kl. „Azimuts”
Galdnieku iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
A/S ”SEB Banka”, Smiltenes filiāle, kods UNLALV2X
Nodokļu maksātāja kods 40008184365
Norēķinu konta Nr. LV66UNLA0050018356525
XIII.Sacensību noteikumi un dalībnieku drošība
Jāievēro visi orientēšanās sacensību noteikumi.
Satiksmes noteikumu ievērošana ir obligāta visiem sacensību dalībniekiem. Esiet uzmanīgi
uz ielām un ceļiem! Aizliegts atrasties ar olīvzaļo krāsu norādītajās teritorijās. Lūdzu cieniet
citu privātuma tiesības! Izmantot GPS un citas tehnoloģijas ir aizliegts!
"Dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, drošību distancē un fizisko
sagatavotību sacensībām , kā arī kārtības noteikumu ievērošanu"
"Par bērnu un jaunatnes veselības stāvokli, drošību distancē un fizisko sagatavotību
sacensībām atbildīgi ir viņu treneri, skolotāji, vecāki vai to aizbildņi"
Sacensībās dežūrēs mediķis. Dalībnieki pēc finiša saņems atspirdzinošus dzērienus un
uzkodas. WC un siltas dušas.
XIV.Organizatoru tiesības
Organizatori patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt NOLIKUMA detaļas.
Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībniekus, kuri pārkāpuši šī nolikuma vai
orientēšanās sacensību noteikumus.
Organizatori patur tiesības mārketinga nolūkos izmantot visu sacensību laikā nofotografēto
un nofilmēto materiālu.
Ja dalībnieks vai komanda nestartē, dalības maksa netiek atgriezta.

