
 

VENTSPILS ORIENTĒŠANĀS FESTIVĀLS 

2015.gada 18.novembris Ventspils Olimpiskais centrs (turmāk tekstā „VOC”) 

Taku-O disciplīnas 

I N F O R M Ā C I J A  

PROGRAMMĀ 
Pre-O distance. 

http://lof.lv/lejupielade/Taku_o_noteikumi_2014.pdf  

Pre-O distanē sacensības notiek divos sektoros: 

- Laika KP (turmāk tekstā „L-KP”) sektorā, kur rezultātu nosaka dalībnieka pareizās atbildes ātrums sekundēs. Ja atbilde 

nepareiza, tad dalībnieks saņem  60 soda sekundes par katru nepareizo atbildi; 

 - Distances sektorā, kur rezultātu nosaka iegūto punktu summa par pareizajām atbildēm;  

-  Rezultātu vērtē, pēc distances sektorā iegūto  punktu summas.  

-  Ja diviem vairākākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu ieņem tas dalībnieks, kuram L-KP sektorā ir 

mazākā sekunžu summa (t.i. atbildes laiks+soda sekundes). 

MĀCĪBU POLIGONS 

Tiem dalībniekiem, kuri Taku-O sacensībās piedalīsies pirmo reizi ieteicams, pirms starta pavigrināties mācību poligonā. 

Pie Ventspils Olimpiskā centra galvenās ieejas tiks iekārtots Pre-O distances mācību poligons: 

-  Kreisajā pusē  būs Laika KP sektora navigācijas vieta ar 2 vingrinājumiem. No šīs vietas būs redzamas 6 KP zīmes; 

-  Labajā pusē būs distances sektora navigācijas vieta ar 5 vingrinājumu karšu fragmentiem. No šīs vietas ir jāņem vērā tikai 5 

KP  zīmes. Tā KP zīme, kura neattiecas uz Pre-O distances vingrinājumu sektoru, dabā būs norobežota ar lentu. 

- Pie Pre-O navigācijas vietas būs arī abu sektoru risinājumu karte, kurā ieteicams skatīties tikai pēc vingrinājumu 

uzdevumu izpildes abos sektoros; 

- Lūgums visiem Taku-O sacensību lietpratējiem 

Lūdzu Mācību poligonā padalieties ar savām Taku-O zināšanām gan ar iesācējiem, gan arī ar tiem, kuri pirmo reizi mūžā 

startēs Pre-O distancē. 

Taku-O SACENSĪBU KĀRTĪBA 
- Sacensību centrā pie Taku-O reģistrācijas galda dalībnieks saņem kontrolkartiņu un pēc parauga, to aizpilda kārtīgā un 

salasāmā rokrakstā; 

- Pēc tam dalībnieks dodas uz Laika-KP sektoru, kurš atrodas zem nojumes, starp VOC galveno ieeju un stadionu,  līdz 

robežlīnijai, kur ir uzraksts „STOP! Gaidi tiesneša uzaicinājumu”. Tur  dalībnieks gaida, kad tiesnesis uzaicinās veikt 

uzdevumus Laika KP sektorā. 

- Pēc uzdevumu izpildes L-KP sektorā, dalībnieks dodas uz starta vietu. 

LAIKA KP 

Laika KP pirms distances, no vienas stacijas ar 4 uzdevumiem. Laiks tiks fiksēts katram uzdevumam atsevišķi; 

DISTANCE 

Garums 1,03 km. 19 KP uzdevumi 

Dalībnieks drīkst pārvietoties tikai pa tām takām vai ceļiem, kuri 

kartē ir attēloti ar melnu dubultlīniju un vidus brūnā krāsā.  

STINGRI AIZLIEGTS noiet nost no takas vai ceļa  

Pa citām taciņām (t.i. kuras kartē attēlotas melnā krāsā) pārvietošanās 

STINGRI AIZLIEGTA 

Tās drīkst izmantot, kā orientierus TIKAI navigācijai un pozicionēšanai. 
 

STINGRI AIZLIEGTA pārvietošanās pa kāpnēm vai trepēm. 
 

KP   VIETU  APRAKSTI  JEB   LEĢENDAS 

Ir iedrukātas kartē labajā pusē tabulas veidā pēc IOF standarta Control-descriptions 2004 

Iesācēju ērtībām 
Kartē blakus leģendu tabulai ir vārdiskais izskaidrojums, kā leģendas ir jānolasa no tabulas 

 

http://lof.lv/lejupielade/Taku_o_noteikumi_2014.pdf
http://lof.lv/lejupielade/Taku_o_noteikumi_2014.pdf


 

KP  NOTEIKŠANA  DISTANCĒ 

 

Nonākot pie norādītā KP grupu rajonā, dalībniekam no navigācijas punkta (skat. attēlā) ir jānosaka, kurš no vairākiem 

dabā redzamajiem KP zīmēm „prizmām”, „lukturiem” vai „karodziņiem” (turpmāk tekstā „KP zīmes”) atbilst kartē 

iezīmētā KP aplīša centram un leģendai. 

Pieiet pie KP zīmēm dalībnieks NEDRĪKST!!! 

KP dalībnieks nosaka tikai no navigācijas punkta: 

Pa kreisi vistālākā  KP  zīme ir „A”, no tā pa labi nākamā  ir „B”, tālāk pa labi „C” utt. 

Attiecīgajā KP rajonā, KP zīmju skaitu dalībnieks uzzina, skatoties  KP leģendu tabulas 2. kolonnā norādītos burtus: 

A – viena KP zīme; 

AB – divas KP zīmes; 

AC – trīs KP zīmes; 

AD – četras KP zīmes; 

AE – piecas KP zīmes; 

„A” kontrolpunktos (t.i. tur kur dabā izvietota tikai viena KP zīme) dabā navigācijas vieta nav. To katrs dalībnieks pāvietojoties 

pa atļautajiem ceļiem vai takām pats brīvi izvēlas. 

Dažās vietās no vienas navigācijas vietas būs vairāki uzdevumi. 

UZMANĪBU! Ja kādā KP no navigācijas vietas redzi vairāk KP zīmes, nekā norādīts leģendās, tad tālumā redzamos vajag 

ignorēt, jo tie neattiecas uz Pre-O distanci. 

 

 



PIEŅEMTĀ  LĒMUMA  APSTIPRINĀŠANA   jeb   ATZĪMĒŠANĀS   DISTANCĒ 

Starta vietā dalībnieks reizē ar karti saņem arī kompostieri. 

Lūdzam saudzēt kompostieri!!!  Par salauztu vai nozaudētu kompstieri ir jāmaksā 12 Eiro. Tev taču nav lieka nauda. 

 

 

Distancē dalībnieks savu lēmumu apstiprina 

ar kompostieri veicot atzīmi kontrolkartiņas 

attiecīgajā rūtiņā. 

UZMANĪBU!!! 
Dalībnieks ir personīgi atbildīgs par savā 

kontrolkartiņā veiktās  atzīmes pareizību, 

tāpēc pirms došanās uz nākamo KP, vajag 

pārbaudīt vai kompostiera nospiedums ir 

saredzams kontrolkartiņas abās daļās 
(galvenajā un pasaknītī). 

UZMANĪBU!!!  
Kontrolkartiņā, katra KP līnijā, kompostiera atzīme drīkst būt tikai vienā rūtiņā.  

 
Piemēram: 

Šajā kontrolkartiņas fragmentā ar dzelteno apvilktās atzīmes, t.i. 3., 8., 10. un 14. 

KP līnijās tiek uzskatītas par nepareizām. 

Ja kompostiera atzīme ir uz vienas KP līnijas divās vai vairāk rūtiņās, dalībnieka atbilde tiek uzskatīta par nepareizu arī pat tad, 

ja viena no atzīmēm iespējams ir pareizajā rūtiņā. 

Dalībnieks savu lēmumu nedrīkst mainīt.  

Distancē nedrīkst sarunāties un skaļi domāt, jo tas traucē citus dalībniekus un ir arī sacensību noteikumu pārkāpums. 

KARTES 

Mērogs: 

- Visām (mācību poligonā, Laika KP sektorā un distancē) uzdevumu kartēm 1:3000 

- Risinājumu kartēm: - 1:1000 

Risinājumu kartes varēs saņemt tikai tad,  kad Pre-O distanci būs izgājuši pilnīgi visi dalībnieki. 

Starp augstuma līknēm: 1 metrs 

Apzīmējumi: ISSOM 2007 

http://www.taku-o.lv/media/Taku_O_TOPOziimes_1.gif 

Kartē ir daži īpašie apzīmējumi kuri neatbilst ISSOM 2007 standartam 

 Stacionāri trenežieri vai vingrošanas rīki 

 Statuja „Gotiņa” 

 
Trenažieru laukums 

 Sols 

 
Skatītāju tribīnes 

(kuras ir zem klajas debess) 

 

Drīkst pārvietoties tikai līdz krustiņam 

(dabā šī vieta ir novilkta ar lentu) 

Kartes sagatavošanai izmantota ortofoto karte 2014.gada uzņēmums.  

- Koriģēta 2015.gada oktobrī-novembrī; 

- Digitalizēta datorā ar Ocad -10 programmu, Licenzes Nr 11235. Autors Jānis Bergs 

KONTROLLAIKS 

Visiem dalībniekiem  - 95 minūtes. 

Ja pārtērē kontrollaiku, tad par katrām nepilnām un pilnām 5 minūtēm, tiek atskaitīts viens punkts. 
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