
 

 

 
 

Kandavas novada atklātais čempionāts ‘2016 

Taku Orientēšanās (turpmāk tekstā Taku-O) divcīņā 
Lapa: http://www.okzk.lv/?kandava 

(Sacensību sēriju „Latvijas Taku- O Rangs ‘2016” un "Latvijas Paralimpiskais Kauss 2016"  ieskaites sacensības) 

(Tautas orientēšanās seriāla „Kurzemes – Zemgales Taku-ABC‘2016” ieskaites sacensības). 

n o l i k u m s  

(Biļetens Nr 1) 

Laiks un vieta: 
2016. gada 16. jūlijs, Kandavas novads, Matkule 

Sacensību centrs:  
Pie Matkules kultūras nama.  Adrese: Tūjas, Matkule, Kandavas novads 

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

dalībnieki ar dažādām fiziskajām īpašībām; 

- Iepazīstināt Matkules iedzīvotājus un viesus ar orientēšanās sporta daudzveidību; 

- Papildināt Matkules pagasta svētku „Nāc kulē” programmu; 

- Noskaidrot labākos Taku-O divcīņas (TempO + Foto-O) dalībniekus atsevišķi katrā grupā; 

- Iesaistīt orientēšanās sporta nodarbībās jaunus interesentus. 

Rīkotāji un vadība 

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

„Ziemeļkurzeme”, „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 

http://www.okzk.lv/?kandava
mailto:orient@navigator.lv
mailto:bvaris@tvnet.lv
mailto:zita19@inbox.lv


Programma  
Taku-O divcīņa – TempO+Foto-O (sīkāka informācija tiks publicēta biļetenā Nr 2). 

No pl 10
00

  - sacensību centra tiešā tuvumā darbu sāks informācijas dienests un apmācību poligons. 

No pl 11
00

  līdz pl 15
00

   - starts brīvā  kārtībā 

Ap pl 16
30

    -  apbalvošana u.c. patīkami Matkules svētku pārsteigumi 

Laiku paziņos atsevišķi    -  Zaļumballe 

Dalībnieku grupas un komandas 
Dalībnieki netiek klasificēti pēc vecuma un dzimuma. 

Individuāli dalībniekus iedalīs sekojošās grupās: 

Paralimpiskās grupa 

 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.  

J grupa – jaunieši 1999.g. dzim. un jaunāki 

Piezīme: 

Nedzirdīgie kuri pārvietojas bez fiziskā piepūles ir Atklātās grupas dalībnieki. 

Komandas: 

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

Paralimpiskās grupas dalībnieki. Komandas sastāvā drīkst būt arī B vai J grupas dalībnieks, ja ir 

dokuments (invalīda apliecība vai ģimenes ārsta izziņa), kurš apliecina viņa atbilstību Paralimpiskajai grupai. 

Vērtēšana 

Individuālais vērtējums: 

Dalībnieka rezultātu TempO distancē vērtēs pēc spēkā esošajiem Latvijas Taku-O sacensību noteikumiem  

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

Taku-O divcīņā dalībnieka rezultātu vērtēs, summējot visus iegūtos punktus par pareizajām atbildēm 

TempO un Foto-O distancēs. 

Paralimpisko komandu vērtējums: 

Paralimpisko komandu rezultātu noteiks summējot divu labāko Paralimpisko dalībnieku Taku-O divcīņas 

rezultātus. 

Iespējamās varbūtības: 

Vienādu punktu gadījumā, augstāku vietu nosaka, pēc TempO distances mazākās sekunžu summas. 

Galvenajai tiesnešu kolēģijai, saskaņojot ar klātesošo LOF Taku-O komisijas pārstāvi, vajadzības gadījumā 

ir tiesības, sacensību laikā noteikt citus vērtēšanas kritērijus Taku-O divcīņā un Paralimpisko komandu 

vērtējumā un ne vēlāk, kā 15 minūtes pirms rezultātu apstiprināšanas informēt sacensību dalībniekus. 

Apbalvošana 
TempO distancē, katrā grupā atsevišķi, pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvos ar diplomiem. 

Taku-O divcīņā pirmo trīs vietu ieguvēji, PE,  AE un J  grupās apbalvoti ar medaļām un balvām. 

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

diplomiem.  

Paralimpisko uzvarētāju komandu apbalvos ar Kandavas kausu. 

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

Pieteikumi:  
Līdz 2016.g. 14.jūlijam pl 24

00
 onlainā:   

http://www.okzk.lv/?kandava&pieteikums&gads=2016  

http://lof.lv/lejupielade/Taku_o_noteikumi_2014.pdf
http://www.okzk.lv/?kandava&pieteikums&gads=2016
http://www.okzk.lv/?kandava&pieteikums&gads=2016%20


Finanses:    

Dalības maksa: 

PE  un AE   -  5,00 € 

B un J  - 2,00 € 

Draudzīgās atlaides: 

Ģimenēm ne mazāk, kā 3 cilvēki no kuriem ir vismaz 1 nepilngadīgs bērns 

 - 5,00 € no ģimenes 

Bez maksas: 

Matkules iedzīvotājiem un sacensību rīkotāju sadarbības partneriem. 

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.). 

Visa būtiskā ar sacensībām saistītā informācija, kura nav šajā nolikumā, būs biļetenā Nr 2, kurš tiks 

publicēts sacensību mājas lapā ne vēlāk, kā 3 dienas pirms sacensībām. 
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