
 

 

2019. gada 29. decembris,  

Ventspils 



 

Atklātās sacensības orientēšanās divcīņā 

ZIEMASSVĒTKU RŪĶA BALVA ‘2019 

TempO distancē - Taku-O sacensību sēriju Latvijas kauss’2019 un Latvijas Paralimpiskais kauss’2019 ieskaites sacensības 

n o l i k u m s  

Laiks un vieta 
2019. gada 29. decembris, Ventspils. 
Sacensību centrs – Ventspils Olimpiskā centra (turpmāk tekstā “VOC”) Basketbola halles vestibilā. 

Koordinātas  57.386899, 21.571205 

Skat. Kartē  https://manakarte.kartes.lv/karte/?key=MK_16 

Rīkotāji 
Sacensības rīko LOF Taku-O komisija sadarbībā ar Ventspils sporta pārvaldi, Biedrībām “Taciņa”, OK 

“Ziemeļkurzeme” u.c. sadarbības partneriem. 

Dalībnieki 
Sacensībās pielaidīs jebkuru ventspilnieku un pilsētas viesus. Dalībnieki neklasificējas pēc vecuma  un dzimuma. 

Dalībnieku grupas: 

Paralimpiskā „ELITEs” grupa (PE) – lietpratēji; 

Paralimpiskā „B” grupa (PB) – iesācēji; 

Paralimpiskā „J”  grupa (PJ) – jaunieši 2001.gadā dzimušie un jaunāki; 

Atklātā grupa „ELITEs” grupa (AE) – jebkurš, kuram fiziskās īpašības neatbilst Paralimpiskajai grupai; 

Atklātā „B” grupa (AB) – iesācēji, kuriem visās četrās orientēšanās sporta disciplīnās (t.i. O’skrējienā , O’slēpojumā, 

O’velobraucienā un Taku-O) pieredze ir mazāka par vienu gadu un fiziskās īpašības neatbilst Paralimpiskajai grupai; 

Atklātā grupa „J” grupa (AJ) – jaunieši  2001.gadā dzimušie un jaunāki, kuriem fiziskās īpašības neatbilst 

Paralimpiskajai grupai. 

Piezīme: 
- Par Paralimpiskās grupas dalībniekiem tiek uzskatīti cilvēki, kuriem dažādas invaliditātes dēļ (t.sk. arī ar ārēji neredzamām 

pazīmēm), pārvietošanās notiek  ar fizisko piepūli vai lietojot pārvietošanās palīglīdzekļus (braucāmkrēslus, kruķus, spieķus, 

pavadītāja rokas atbalstu u.c.). 

- Par Atklātās grupas dalībniekiem tiek uzskatīts jebkurš, kam fiziskās īpašības neatbilst Paralimpiskajai grupai un interesē 

orientēšanās sporta disciplīnu daudzveidība. Nedzirdīgie invalīdi, kuri pārvietojas bez fiziskās piepūles ir atklātās grupas 

dalībnieki. 

Programma 
No pl 1000 sacensību centrā sāks darboties TempO distances mācību poligons, kurā iesācējus apmācīs pieredzes 

bagāti orientieristi. 

No pl 1100 līdz pl 1300  - Starts orientēšanās divcīņā (Foto-O + TempO).  

Katrs dalībnieks brīvi izvēlas savu startēšanas laiku. 

No pl 1500  - Apbalvošanas ceremonija: 

- Tautas orientēšanās seriāla “Kurzemes-Zemgales Taku-ABC’2018” sezonas kopvērtējuma laureātu apbalvošana; 

- Tautas orientēšanās seriāla “Kurzemes-Zemgales Taku-ABC’2019” sezonas kopvērtējuma laureātu apbalvošana 

Abu sezonu laureātu saraksts ir šī nolikuma pielikumā (skat. zemāk); 

- Ziemassvētku Rūķa balvas ‘2019 laureātu apbalvošana. 

Sacensību kārtība 
Visi orientēšanās uzdevumi norisināsies VOC Basketbola halles iekštelpās 

Orientēšanās divcīņa notiks divos orientēšanās veidos:  

Fotoorientēšanās (turpmāk tekstā “Foto-O”) un TempO. 

Foto-O - Starta vietā dalībnieks saņem Ventspils OC Basketbola halles iekštelpu karti, kurā ir ar vienādmalu trijstūri 

ir attēlota starta vieta, ar sarkanām bultiņām veicamais maršruts un ar KP aplīšiem TempO uzdevumu staciju vietas. 

Šīs kartes otrajā pusē ir fotogrāfijas, kurās ir VOC Basketbola halles iekštelpās esošie objekti vai to fragmenti. Katrai 

fotogrāfijai ir viens vai vairāki jautājumi. Atbildes uz jautājumiem var atrast, ejot tikai pa kartē norādīto maršrutu. 

TempO - TempO uzdevumu stacijas tiks iekārtotas pie lieliem logiem, caur kuriem būs labi pārskatāma āra apkārtne. 

Risinot Foto-O uzdevumus, dalībnieks pa kartē norādīto maršrutu iet līdz robežlīnijai, kur ir zīme ar uzrakstu 

“STOP!!! Gaidi tiesneša uzaicinājumu”.  

Pēc tiesneša uzaicinājuma dalībnieks ieiet TempO uzdevumu stacijā un pēc tiesneša komandas, ar karšu 

fragmentiem, kuri ir sastiprināti blociņa veidā, risina uzdevumus, identificējot ārā redzamās KP zīmes. Pēc TempO 

uzdevuma izpildes, dalībnieks nekavējoties iziet ārā no uzdevumu stacijas un turpina iet pa norādīto maršrutu, risinot 

tālākos Foto-O uzdevumus. 

Vairāk informācijas par darbību TempO uzdevumu stacijā var uzzināt, nospiežot  ŠEIT un  lasīt sadaļā “Par Taku-

O sacensību distanču formātiem”. 

https://manakarte.kartes.lv/karte/?key=MK_16
https://www.draugiem.lv/taku-abc.lv/


Vērtēšana 
TempO distances rezultātus vērtēs pēc spēkā esošajiem Latvijas Taku-O sacensību noteikumiem 

https://lof.lv/uploads/Federacija/noteikumi/TakuO%20sacens%C4%ABbu%20noteikumi.pdf 

Orientēšanās divcīņas (Foto-O+TempO) rezultātus noteiks, summējot abu orientēšanās veidu izcīnītos punktus: 

- Par katru pareizo atbildi, dalībnieks saņem vienu punktu; 

- Ja diviem vai vairākiem ir vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu nosaka mazākā sekunžu summa TempO 

distancē (tīrais laiku + soda sekundes). 

Apbalvošana 

Katrā grupā par izcīnītajām pirmajām trīs vietām orientēšanās divcīņā apbalvos ar Ziemassvētku rūķa piemiņas 

balvām. 

Pieteikumi 
Ierodoties sacensību centrā varēs pieteikties uz vietas. Tomēr ieteicams līdz 19.decembrim informēt rīkotājus par 

iespējamo dalībnieku skaitu, rakstot uz e-pastu: orient.navigator@gmail.com  

Ar pieteikšanos sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un 

video materiālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos,  ja vien netiek norādīts savādāk. 

Finanses 

Dalības maksa: 

Tiem kuri 2019.gada sezonā piedalījās vismaz vienā KURZEMES-ZEMGALES Taku-ABC kārtā – BEZMAKSAS; 

Pārējiem – PAR BRĪVU. 

Cita informācija 
Precīzāka informācija par kartēm, distanču parametriem, uzdevumu skaitu un visu pārējo būs sacensību centrā uz 

informācijas stenda.  

Jautājumus saistībā ar sacensībām, lūdzu rakstīt uz e-pastu: orient.navigator@gmail.com 

 

ATBALSTĪTĀJI UN SADARBĪBAS PARTNERI 
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Nolikuma pielikums 

  

29. decembrī, Ventspils Olimpiskajā centrā  

Tautas orientēšanās seriāla “Kurzemes-Zemgales Taku-ABC” 2018. un 2019. gada sezonas 

kopvērtējumā izcīnītās balvas (atkarībā pēc katra nopelniem – piemiņas balvas, medaļas un diplomi) 

gaidīs savus īpašniekus. 

Laureātu saraksts 

 

Rezultāti ŠEIT 

Sezonas kopvērtējuma laureāti, 

(kuri vēl nav saņēmuši balvas): 

1) Artis Kalnciems (Līdzvērtība) 

2) Vjačeslavs Lukaševičs (Krāslava IRSK) 

3) Margita Kanopka  (Līdzvērtība) 

4) Guntis Jakubovskis (Ausma IADC) 

5) Andrejs Šulcs (Leonardo OSKB) 

6) Valdis Strods (Ausma IADC) 

7) Ērika Strole (Ventspils muzejs) 

8) Nora Miklaševica  (Līdzvērtība) 

9) Tatjana Mališkina (Stiga OK) 

10) Pēteris Īvāns (Taka TOK) 

11) Juris Švarcs (Arona OK) 

12) Jānis Pētersons  (Taka TOK) 

13) Spodra Švarca  (Arona OK) 

14) Raivis Reinsons  (Raalto) 

15) Atis Rukšāns  (Taciņa) 

16) Emīls Naumovs  (Ventspils VĢ) 

17) Kristaps Mierlauks  (Sprīdītis TSK) 

18) Sanda Lapiņa  (Auseklis IK) 

19) Gatis Gūtmanis  (Ventspils 2.p-sk) 

20) Laura Elīza Lapiņa  (Auseklis IK) 

 

 

Rezultāti ŠEIT 

Sezonas kopvērtējuma laureāti: 

1) Tatjana Mališkina (Stiga OK) 

2) Margita Kanopka  (Līdzvērtība) 

3) Artis Kalnciems (Līdzvērtība) 

4) Vjačeslavs Lukaševičs (Krāslava IRSK) 

5) Andrejs Šulcs (Leonardo OSKB) 

6) Guntis Jakubovskis (Ausma IADC) 

7) Ērika Strole (Ventspils muzejs) 

8) Karīna Ostapenko  (Līdzvērtība) 

9) Inga Kraupša  (Līdzvērtība) 

10) Fricis Alliks (Rīga) 

11) Gatis Gūtmanis  (Ventspils 2.p-sk) 

12) Mikus Kulaks  (Ventspils 6.v-sk) 

13) Kristaps Mierlauks  (Sprīdītis TSK) 

14) Estere Ķere  (Līdzvērtība) 

15) Pāvels Ragožins  (Stiga OK) 

16) Artjoms Ivanovs  (Stiga OK) 

17) Zita Rukšāne  (Taciņa) 

18) Atis Rukšāns  (Taciņa) 

19) Juris Švarcs (Arona OK) 

20) Emīls Naumovs  (Ventspils VĢ) 

21) Spodra Švarca  (Arona OK) 

22) Normunds Narvaišs  (Sprīdītis TSK) 

23) Vladimirs Besčerjevs  (Cimdiņš) 

24) Ivo Zvaigzne  (Cimdiņš) 

25) KasparsZvaigzne  (Cimdiņš) 

26) Lenglijs Likovs  (Cimdiņš) 

 

https://okzk.lv/jaunumi/data/augsuplades/files/Taku-O/2018/Kopvertejums_2018.pdf
https://okzk.lv/jaunumi/data/augsuplades/files/Taku-O/2019/Kopvertejums_2019.pdf

