
 

 
Taku-O trīscīņas sacensības 

Jūrmalas pilsētas domes Paralimpiskie kausi  „TU VARI’2017” 

B i ļ e t e n s  NR 2  

Visi ar sacensībām saistītie punkti  kuri nav šajā dokumentā, ir biļetenā NR 1 
http://okzk.lv/taku-o/jaunumi/data/augsuplades/files/Tu_vari_17/TU_VARI_B_1.pdf  

6. oktobrī Vaivaros,  

No pl 18
00

 NRC „Vaivari”,  Koordinātes 56.9589594,  23.6678350 

Vestebīlā pie reģistratūras – dalībnieku reģistrācija, informācija, jautājumi un atbildes 

Tūlīt pēc tumsas iestāšanās  – Starts Pre-O  nakts distancē; 

NEAIZMIRSTI PAŅEMT LĪDZI LUKTURĪTI!!! 

KONTROLLAIKS - Līdz pl 21
00 

KARTES 

Laika KP un distances sektoru uzdevumu kartes: 

 Mērogs 1:3000, Starp augstuma līknēm 1 metrs, Apzīmējumi ISSOM 2007 standarts 

Risinājumu kartes: 

 Mērogs 1:1000, Tiks izsniegtas katram dalībniekam pēc starta slēgšanas. 

LAIKA KP 

Pirms distances. Četri uzdevumi. Laiku  katram uzdevumam fiksēs atsevišķi 

DISTANCE 

834 metri 15 KP uzdevumi 

93, 41 % ir veicama pa cietseguma celiņiem, 6,59 % pa bezseguma celiņiem. 

7.oktobris  Kaugurciemā 
Netālu  no Kapteiņa Zolta pieminekļa Adrese: Kaugurciema ielā 8, Koordinātes 56.9625989, 23.6193011 

No pl 9
00

  – Tiks atvērts apmācību poligons iesācējiem 

No pl 10
00

  Starts  

Ņemot vērā atsevišķu Paralimpisko komandu lūgumu, starta laiks tiek pagarināts līdz pl 14
00

; 

LAIKA KP 

Četri uzdevumi. Laiku  katram uzdevumam fiksēs atsevišķi 

FOTOORIENTĒŠANĀS 

Pēc uzdevumu izpildes Laika KP sektorā, dalībnieks saņem Fotoorientēšanās maršruta karti un dodas meklēt 

atbildes uz fotogrāfiju jautājumiem. 

Distance 1,11 km 13 Fotoorientēšanās uzdevumi. 

Pre-O DISTANCE 

Fotoorientēšanās distances  galā, dalībnieks saņem Pre-O distances karti un kompostieri (ja nav savs) un 

dodas distancē 

746 metri 16 KP uzdevumi 

84,99  %  bezseguma celiņi un takas, 15,01  %   cietseguma ceļš; 

No pl 16
00

 –  18
00

  Starts TempO distancē; 

TempO DISTANCE 

3 stacijas ar 5 uzdevumiem katrā stacijā. 

http://okzk.lv/taku-o/jaunumi/data/augsuplades/files/Tu_vari_17/TU_VARI_B_1.pdf
http://okzk.lv/taku-o/jaunumi/data/augsuplades/files/Tu_vari_17/TU_VARI_B_1.pdf


KARTES 

Fotoorientēšanās maršrutu karte: 

 Mērogs 1:3333, Pilsētas plāna standarta apzīmējumi. 

Pre-O  un TempO distanču uzdevumu kartes: 

 Mērogs 1:4000, Starp augstuma līknēm 2 metri, Apzīmējumi ISSOM 2007 standarts 

Risinājumu kartes: 

 Mērogs 1:1000, Tiks izsniegtas katram dalībniekam pēc starta slēgšanas. 

8.oktobris  Kaugurciemā 
Netālu  no Kapteiņa Zolta pieminekļa Adrese: Kaugurciema ielā 8, Koordinātes 56.9625989, 23.6193011 

Sacensības Taku-O divu etapu stafetē. 

Komandu drīkst komplektēt dalībnieki arī no dažādiem klubiem, bet tādā gadījumā pašiem ir jāizdomā komandas 

nosaukums un to jāpiesaka reģistrējoties 

Pre-O daļā 10 KP uzdevumi, katra etapa dalībnieks apneklē izvēles secībā. 

TempO daļā 1 stacija ar pieciem uzdevumiem. 

pl 11
00

 – Kopējais starts pirmajam etapam; 

Līdz pl 14
00

 – kontrollaiks; 

Apm. pl  15
00 

 - Sacensību noslēgums,  laureātu apbalvošana. 

Precīzāka informācija būs sacensību vietā. 

 

ATGĀDINĀJUMS 

Pieteikumi tiek gaidīti līdz 5. oktobrim pl 23
59

 

Pieteikumu veidlapas var lejupielādēt, ieejot šajā linkā: 

http://okzk.lv/taku-o/  
 

 

  

 

 
www.jurmala.lv 

 
www.nrcvaivari.lv  

www.okzk.lv 
 

www.digitalapele.lv 

 
www.ratespicerija.lv 

 
www.terratopo.lv 

 
www.digitalaiscentrs.lv 
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