
   

2015. gada 24.oktobrī  Kandava, Jaunkandava, 

Brīvdienu māja „MEŢARAGS” 
  

I N F O R M Ā C I J A  

MĀCĪBU POLIGONS 
Brīvdienu mājas „Meţarags” pagalmā, blakus Taku-O sacensību centram būs iekārtots Pre-O distances mācību poligons: 

-  Laukuma D stūrī būs Laika KP sektora navigācijas vieta ar 2 vingrinājumiem. No šīs vietas būs redzamas 6 KP 

zīmes; 

- Apm. 4 metrus no L-KP uz ZA 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 sektoru, dabā būs norobeţota 

ar lentu. 

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

uzdevumu izpildes abos sektoros; 

- Lūgums visiem Taku-O sacensību lietpratējiem 

Lūdzu Mācību poligonā neskopoties ar savām zināšanām, bet gan padalieties gan ar B grupas dalībniekiem, gan 

arī ar O’skrējējiem, kuri pirmo reizi mūžā vēlēsies iziet Pre-O disatnci. 

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

DISTANCE 

Garums 1,44 km. 25 KP uzdevumi. Kāpuma summa visā distances garumā apm 12,5 metri 

~ 36,1 %  bez seguma ceļš; ~ 32,6% profilēts grants ceļš; ~ 31,3% asfalts. 

Apvidus pārsvarā labi pārskatāms, distances beigu posmā (apm 17,5% no garuma) caurredzamība no vidējas līdz grūtai. 

No starta vietas pa ceļam uz 1.KP būs redzamas divas KP zīmes, kuras attiecas uz O’skrējiena dalībniekiem, tāpēc tās lūdzu 

ignorēt. 

„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. 

KARTES 
Mērogs: 

- Visām (mācību poligonā, Laika KP sektorā un distancē) uzdevumu kartēm 1:4000 

- Risinājumu kartēm: Mācību poligonā - 1:1000, Distancē – 1:1250 

Starp augstuma līknēm: 2,5 metri 

Apzīmējumi: ISSOM 2007 

Kartes sagatavošanai izmantotie materiāli: 

- Ortofoto 2014.gada uzņēmums; 

- Māra Strautnieka un Oskara Zērņa O’skrējiena vecās kartes. 

Karte koriģēta 2015.g. aprīlis – oktobris. 

Digitalizēta datorā ar Ocad-10 programmu, Licenzes Nr 11235 

KONTROLLAIKS 
- Tiem kuri distancē vienlaikus pavadīs un apmācīs „B” grupas dalībniekus - 180 minūtes. 

Lūdzam pirms došanās distancē par to informēt tiesnesi, lai viņš kontrolkartiņā var veikt atzīmi; 

- Pārējiem 130 minūtes. 

ATGĀDINĀJUMS 

Iepriekšējo pieteikumu termiņš onlainā beidzas 22.oktobrī pl 24
00

. Pieteikšanās Spied ŠEIT 

Aizkavējušies vēl varēs pieteikties 23. oktobrī tikai līdz pl 12
00

, piezvanot pa telefonu Nr 29928638 

CITI JAUTĀJUMI 
Sacensību nolikumā. Spied ŠEIT  vai piezvanot pa telefonu Nr 29928638 

http://www.taku-o.lv/index.php?option=com_seminar&task=3&cid=135&sem_midx=0&sem_jidx=0
http://www.taku-o.lv/media/2015/014%20Kandava/Kandava_Taku_O_Chemp_2015.pdf

