
 

 

I E L Ū G U M S  

 

 

2015. gada 24.oktobrī 

Kandava, Jaunkandava 
  



 SASKAŅOTS 

 
T a k u  o r i e n t ē š a n ā s  

(turpmāk tekstā „Taku-O”)   

Kandavas novada atklātais čempionāts 2015 

  (Sacensību sēriju „Latvijas Taku- O Rangs ‘2015” un "Latvijas Paralimpiskais Kauss 2015"  ieskaites sacensības) 

 (Tautas orientēšanās seriāla „Kurzemes – Zemgales Taku-ABC‘2015” ieskaites sacensības). 

n o l i k u m s  

Laiks un vieta:  
2015. gada 24.oktobrī; Kandava, Jaunkandava 

Sacensību centrs:  
Kandava, Daigones iela 13; Brīvdienu māja „Mežarags” 

Mērķi un uzdevumi: 
- Popularizēt Taku-O, kā vienu no visspilgtākajiem sociālās integrācijas piemēriem, kurā tiek līdzvērtīgi vienoti 

dalībnieki ar dažādām fiziskajām īpašībām; 

- Iepazīstināt orientieristus ar Taku-O disciplīnu Pre-O distancē; 

- Noteikt labākos Taku-O dalībniekus Pre-O distancē Paralimpiskajā un atsevišķi atklātajā grupā; 

Rīkotāji un vadība 

Sacensības rīko LOF Taku-O komisija sadarbībā ar Sporta klubu „Kandava”,  biedrībām OK „Liedags”, „Taciņa” u.c. 

sacensību labvēļiem.  Sacensības vada LOF Taku-O komisijas apstiprinātā tiesnešu kolēģija: 

Galvenais tiesnesis:  Jānis Bergs (OK „Liedags”)  e-pasts: orient.navigator@gmail.com 

Galvenais sekretārs:  Varis Bunga (OK „Liedags”)  e-pasts: bvaris@tvnet.lv 

Galv. sekretāra asistents: Zita Rukšāne (B-ba „Taciņa”)   e-pasts: zita19@inbox.lv 

Programma  
Pre-O (precīzā orientēšanās)  vidējā distance   

Starts brīvā  kārtībā no pl. 12
00

  līdz pl. 14
00

   

Apbalvošana ap pl. 15
30

   

Vienlaicīgi notiek sacensības O’skrējienā – Kandavas novada atklātā čempionāta orientēšanās sportā 5.kārta. 

Dalībnieku grupas un komandas 
Dalībnieki netiek klasificēti pēc vecuma un dzimuma. Visi dalībnieki, neatkarīgi no grupas veic vienu distanci. 

Paralimpiskās grupas 

 PE – lietpratēji  

Ar jebkuru invaliditāti,  arī ārēji neredzamām pazīmēm, kuri 

pārvietojas ar fizisku piepūli vai lietojot palīglīdzekļus 

(braucamkrēslus, kruķus, spieķi, pavadītāja rokas atbalstu utt). 

Atklātā grupa  

AE –  jebkurš dalībnieks, kurš neatbilst paralimpiskajai grupai 

B grupa – iesācēji neatkarīgi no fiziskajām īpašībām, kuriem orientēšanās sporta stāžs, jebkurā šī sporta veida 

disciplīnā ir mazāks par vienu gadu.  

Kluba (Biedrības vai kolektīva) komandai dalībnieku skaits ir neierobežots, bet ne mazāk, kā divi Paralimpiskās 

grupas dalībnieki. Komandas sastāvā drīkst būt arī B grupas dalībnieks, ja ir dokuments, kurš apliecina viņa atbilstību 

Paralimpiskajai grupai. 
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Kartes 
Mērogs 1: 4000, Starp augstumlīknēm 2,5 m. 

ISSOM 2007 apzīmējumi 

Vērtēšana 
Individuāli dalībnieka rezultātu vērtēs pēc spēkā esošajiem Latvijas Taku-O sacensību noteikumiem 

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

Paralimpisko komandu rezultātu noteiks summējot divu labāko Paralimpisko dalībnieku rezultātus. 

Apbalvošana 
Pirmo trīs vietu ieguvēji, PE un AE  grupās Pre-O distancē  tiks apbalvoti ar medaļām un balvām. 

Pirmās vietas ieguvēju B grupā apbalvos par piemiņas balvu un diplomu, otrās un trešās vietas ieguvējus ar 

diplomiem.  

Pirmo trīs vietu ieguvēji Paralimpisko komandu vērtējumā apbalvos ar Kandavas novada diplomiem.  

Pieteikumi:  
Līdz 2015.g. 20.oktobrim sūtot uz e-pastu: orient.navigator@gmail.com 

Vai onlain pieteikšanās Taku-O mājas lapā: http://www.taku-o.lv    

Finanses:    
„E” (elites grupām) dalības maksa 4 EUR .  

O’skrējiena dalībniekiem un „B” grupai  1 EUR 

1997. g.dz. un jaunākiem  50%  atlaide. 

Dalības maksu veic reģistrējoties sacensību vietā. 

Par dalības maksu uz pārskaitījumu, lai izrakstītu rēķinu, ir jāvienojas ar Zitu Rukšāni  

piezvanot pa telefonu  26324803 vai rakstīt uz  E - pastu: zita19@inbox.lv  

Cita informācija 

Kolektīviem vai dalībniekiem pašiem, ja ir vajadzība, sacensībās jānodrošina sev palīgi, kuri distancē sniedz fizisko 

palīdzību (t.i. braucamkrēslu stūmēji, pavadītāji ar rokas atbalstu utml.).  

Sacensību serviss 

Bezmaksas – auto stāvlaukums,WC, duša, pirts, tēja un kafija, kliņģeris 

Vairāk par Taku-O pamatprincipiem var iepazīties šajā saitē:  

http://www.taku-o.lv/media/Taku_Opamatprincipi.pdf  
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