
Auseklis IK treniņi nometnē Kuldīgā 14.-17.11.%!
14.11. Piektdiena%
Nakts treniņš Talsi%
19:00 Kopējais starts!
Garā distance 8km!
Īsā distance 5km!
Abām distancēm restarts kontrolpunktā 2km un 1,5km attiecīgi pirms finiša.!
Organizē: OK Ziemeļkurzeme!
Treniņa uzdevums: Distanci veikt mierīgā tempā līdz restarta punktam, kurā līderim jāgaida 6-7 
minūtes un tad visi, kas sapulcējušies, uzsāk skrējienu līdz finišam ar mērķi uzvarēt. Tie, kas 
neiekļaujās 6-7 minūtēs, distanci turpina mierīgi.!
Atzīmēšanās ar SportIDENT, paņemiet līdzi savējos!!
Karte jauna, 1:10 000!!
15.11. Sestdiena%
Sprinta knock-out treniņš Kuldīgā%
11:00 Individuālais starts ar 30'' intervālu kvalifikācijas distancei no 1905.gada pieminekļa.!
Starta vieta!

!
11:30 Starts pusfinālam, kuram kvalificējas pēc priekšskrējiena rezultāta. Katrā skrējienā 5 
dalībnieki. Skrējienu skaits atkarīgs no treniņa dalībnieku skaita.!
Starta vieta!

!
12.00 Starts finālam, kuram kvalificējas pēc 1/2 fināla rezultātiem. Finālu skrien visi dalībnieki - 5 
labākie A finālā, nākamie 5- B, utt. Sāk ar vājāko finālu un beigās startē stiprākie 5.!!
Kvalifikācija un 1/2 finālā kontrolpunktu nebūs, atzīmēšanās pieskaroties objektam. Finālā būs 
lentītes, atzīmēšanās, pieskaroties tām.!

https://www.google.com/maps/dir//56.9696898,21.9691579/@56.9696432,21.9634069,16z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/dir//56.9681335,21.974702/@56.9683055,21.9749797,803m/data=!3m1!1e3


Treniņa uzdevums ir uzvarēt.!
Karte ir novecojusi, atjaunota tikai no Google maps. 1:4000, bet būtiskās detaļas ir atbilstošas.!
Apavu izvēle ir brīva, kvalifikācijas distancēm piemēroti būs parastie skriešanas apavi, bet finālā 
var noderēt arī naglas, jo būs jāpieveic pāris nogāzes un skriešana būs pārsvarā ne pa asfaltu.!!
Reljefa treniņš Īvandē%
Individuālais starts no 15.00 ar 3' intervāliem.!
9,3km garā distance!
5,1km īsā distance!
Karte, kurā attēlots tikai reljefs un lielie ceļi.!
Treniņa uzdevums ir distanci veikt mierīgā tempā ar uzsvaru uz kartes lasīšanu un būtisko reljefa 
objektu atpazīšanu.!
Kontrolpunktu vietās izvietots papīrs.!
Starta vieta!

!!!



16.11. Svētdiena%
Stafetes imitācijas treniņš Īvandē%
10.00 Kopējais starts!
4 distances 1,5-1,8km garas ar farstiem.!
Treniņa dalībnieki tiks sadalīti grupās pēc meistarības.!
Grupas dalībnieki katrā distancē startē vienlaicīgi, pēc finiša sagaida visus startējušos un dodas 
nākamajā distancē.!
Treniņa uzdevums: imitēt stafetes situācijas un izpildīt individuāli dotos uzdevumus katrā distancē.!
Karte: pilna, katra distance savā kartē. Apvidus diezgan skarbs.!
Starta vieta!

!!!!!!!!!!!!!!!!
Garais treniņš Vēžezera kartē%
14.30 Individuālais starts ar 3' starta intervāliem!
Garā distance 12km!
Īsā distance 6km!
Distances ar dažādiem tehniskiem uzdevumiem: koridori, 
reljefs, kartes lasīšana, utt.!
Treniņa uzdevums ir izpildīt katra posma orientēšanās 
tehnikas prasības, veicot distanci mierīgi.!
Kontrolpunkti papīrs.!
Karte ir jauna un laba, apvidus ir gal labi pārredzami un vidēji 
kalnains, gan zaļais purvs.!
Starta vieta!!



17.11. Pirmdiena%
Garais orientēšanās treniņš Pilskalna kartē%
11.00 Individuālais starts ar 3' intervāliem!
Garā distance 9km!
Īsā distance 5km!
Distances nepārveidotā orientēšanas kartē ar 
uzsvaru uz ceļu variantu izvēli.!
Starta vieta!!!!!!!
Nometnes meistarība - sprints Kandavā%
15.30 Sākas individuālais starts ar 1' starta intervālu!
V un S distances ar uzvarētāju laiku 12-14 minūtes.!
Starta vieta!
Apavu izvēle - distance pārsvarā vedīs pa vecpilsētu. Ieteicami skriešanas apavi.!
Treniņa uzdevums ir uzvarēt.!

!!!!!!!!!!!!
Pieteikšanās%
Auseklis IK uzaicinātajiem biedriem visas treniņu kartes tiks sagatavotas.!
TOK Taka un OK Zieme ļkurzeme b iedr iem jāpiesakās t ren iņ iem pa e-pastu 
tamuzsjanis@gmail.com, šo klubu pārstāvjiem treniņi par velti.!
Citu klubu pārstāvjiem arī jāpiesakās un treniņš maksās 1 EUR, stafetes imitācijas treniņš - 2 
EUR.


