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Papildus pasākums  „Ķemeru svētki ‘2017” 

Plašākai infomācijai Spied ŠEIT  vai ieej šajā saitē:  https://dra.lv/b11SOB  

 

 Sacensību sēriju „Latvijas Taku- O Rangs ‘2017” un "Latvijas Paralimpiskais Kauss 2017"  ieskaites sacensības 

Tautas sacensību seriāla „Kurzemes – Zemgales Taku-ABC‘2017” ieskaites sacensības. 

B i ļ e t e n s  N r  2  

Visi ar orientēšanās spēlēm saistītie punkti, kuri nav šajā biļetenā ir atrodami sacensību nolikumā jeb  biļetenā NR 1 
http://okzk.lv/taku-o/jaunumi/data/augsuplades/files/kemeri/O_speeles_KEMERI_2017_B1.pdf  

Programmā 

1) Viena nakts - Taku-O nakts sacensības (Pre-O distancē) 
Ja kāds  vēl neko nezina par Taku-O sacensībām,  par Pre-O  un TempO distancēm 

- Tad  jāieiet šajā saitē un jālasa sadaļā par Taku-O distanču formātiem.  http://www.draugiem.lv/taku-

abc.lv/ 

- Un par Pre-O distances pamatprincipiem, kā ir jāatzīmējas kontrlkartiņās un visu pārējo darbību lasi šajā 

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

- Nosacījumi, kuri ir strikti jāievēro Pre-O distancē 
- Dalībnieks drīkst pārvietoties tikai pa tiem ceļiem, takām vai parka celiņiem, kuri kartē ir attēloti ar 

melnu dubultlīniju un starp līnījām iekrāsoti brūnā krāsā 

-  
- Taciņas, kuras kartē ir attēlotas melnā krāsā, drīkst izmantot tikai, kā orientierus navigācijai un 

pozicionēšanai. Pārvietošanās pa šīm taciņām ir aizliegta. 

- Tur kur ir KP grupa (no 2 – 5)  dalībnieks KP nosaka tikai no navigācijas punkta. Pieiet pie KP zīmēm 

stingri aizliegts! Navigācijas vieta kartē netiek attēlota. Dabā tā atrodas pie kartē attēlotā KP aplīša 

tuvākā ceļa vai takas vai laukuma malas. 

- Tajās vietās, kur ir tikai viena KP zīme jeb „A” punkts, dabā navigācijas punkta nav. Tur navigācijas 

vietu, KP identificēšanai dalībnieks brīvi nosaka pats, pārvietojoties tikai pa atļautajiem celiľiem.  

- Atbilde tur var būt tikai viena no divām – „A” ja KP zīme atbilst aplīša centram kartē un leģendai vai „Z” 

ja KP zīme neatbilst aplīša centram un leģendai. 

2) Viena diena - Orientēšanās labirintā 

3) Divas dienas - Taku-O daudzcīľa (TempO + Foto-O + Pre-O) 

https://dra.lv/b11SOB
https://dra.lv/b11SOB
http://www.okzk.lv/?ucat=39
http://okzk.lv/taku-o/jaunumi/data/augsuplades/files/kemeri/O_speeles_KEMERI_2017_B1.pdf
http://okzk.lv/taku-o/jaunumi/data/augsuplades/files/kemeri/O_speeles_KEMERI_2017_B1.pdf
http://www.draugiem.lv/taku-abc.lv/
http://www.draugiem.lv/taku-abc.lv/
http://www.draugiem.lv/taku-abc.lv/
http://www.taku-o.lv/media/Taku_Opamatprincipi.pdf
http://www.taku-o.lv/media/Taku_Opamatprincipi.pdf
http://www.taku-o.lv/media/Taku_Opamatprincipi.pdf
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11. augustā 

pl 22
00 

– Pie sēravota paviljona  „Ķirzaciņa” – Ķemeru svētku ieskaľas brīvdabas nakts koncerts; 

 NEAIZMIRSTI PAĽEMT LĪDZI LUKTURĪTI!!! 

No pl 23
00

 – Sēravota ielas galā (netālu no „Ķirzaciņas”) - Nakts sacensības „Mēnesnīcas taka ‘2017” 

Starts rindas kārtībā Pre-O distancē. 

Karte 
Koriģēta 2017. gada jūnijā – augustā. 

Mērogs 1:3000 

KP vietu apraksti jeb leģendas ir simbolu tabulas veidā iedrukātas kartē. Iesācēju ērtībām, blakus tabulai ir vārdiskais 

izskaidrojums, kā ir jālasa leģendas. 

Laika KP  
Pirms starta dalībnieks veic uzdevumus Laika KP sektorā. Par darbību šajā sektorā lasi, ieejot augstāk norādītajā saitē par 

Taku-O distanču formātiem. 

4 uzdevumi. Laiks tiks fiksēts katarm uzdevumam atsevišķi. 

Pēc uzdevuma izpildes, dalībnieks saņem karti un kompostieri (kuram nav personīgā) un dodas distancē. 

Distance  
0,86  km 11 KP uzdevumi 

3. un 4. KP uzdevumi ir jāveic no viena navigācijas punkta 

Visa distance ir veicama pa cietseguma celiņiem. Dažās vietās asfalts ir nedaudz bojāts. 

12. augustā 

 
No pl 11

00
 līdz 14

00
  Orientēšanās sacensības LABIRINTĀ. Katrs dalībnieks brīvi izvēlas savu startēšanas laiku. 

Apm. ap  15
30

   Pre-O nakts distances, TempO distances un O’Labirinta laureātu apbalvošana. 

INFORMĀCIJA 

Nelielā teritorijā kura ir nedaudz lielāka par volejbola laukumu, ar lentām tiks iekārtoti labirinta koridori, kas attēloti kartē. 

Dalībnieks ar kartes palīdzību jāapmeklē kontrolpunkti, stingri ievērojot kontrolpunktu apmeklēšanas secību. 

Lentas šķērsot stingri aizliegts. 

Karte 
Mērogs 1:150.     Karte nav orientēta pret Ziemeļiem. Kartes orientēšana jāveic pēc labirinta uz vietas. 

Distances 

- Dalībniekiem sākumā tiks piedāvāta īsā distance iesidīšanās nolūkos; - Īso distanci drīkst veikt vairākas reizes; 

- Sacensību distances: 
SV10 - aptuveni 300 m gara, 6 KP 

SV16  - 400 m, 11 KP 

SV – 500 m, 11 KP 

kas būs kā ieskaites distance, kurā dalībnieks savā grupā cīnīsies par medaļām; 

- Attālumi norādīti aptuveni veicot distanci reāli, nevis pa gaisa līniju; 

- Par katru izlaistu kontrolpunktu tiek piešķirtas 3 soda minūtes.  

- 3 soda minūtes arī tiek piešķirtas par katru nepareizā secībā atzīmētu kontrolpunktu; 

- Sacensību distanci drīkst skriet tikai vienu reizi, jo tās rezultāts tiek ieskaitīts vērtēšanai. 

- Būs pieejama bonuss/ekspertu distance papildus skrējieniem. 

Precīzāka informācija būs Labirinta sacensību centrā, kur pirms starta tiks izskaidrota visa nepieciešamā informācija par 

distanci un tās veikšanas principiem. 
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12. augustā 

 
Taku-O daudzcīľas pirmais starts (TempO + Foto-O) 

No pl 10
00 

– Sacensību centrā darbu sāks Taku-O sacensību TempO distances apmācību poligons, kurā jebkurš varēs apgūt, 

kas jādara TempO uzdevumu stacijās; 

No pl 12
00

 līdz 14
00

   Katrs dalībnieks brīvi izvēlas savu startēšanas laiku. 

Apm. ap  15
30

   Pre-O nakts distances, TempO distances un O’Labirinta laureātu apbalvošana. 

Informācija par TempO distanci 

Kartes 
Koriģētas 2016.-2017.  g. 

Maršruta karte 
Mērogs 1:5000 

Ar aplīšiem ir norādītas TempO uzdevumu staciju vietas. Pavisam kopā  5  TempO stacijas. 

Uzdevumu kartes 
Mērogs 1:4000 

Kartes fragmenta centrā ir iedrukāts viens KP aplītis. Zem kartes fragmenta ir KP vietas apraksts jeb leģenda tabulas veidā. 

Iesācēju ērtībām zem tabulas ir vārdiskais KP vietas apraksts. 

Katrā TempO stacijā ir 5 šādas uzdevumu kartes, kuras ir sastiprinātas blociņa veidā. 

Kartē ir arī sarkana bultiņa, kura norāda Ziemeļu virzienu. 

Darbības kārtība distancē un TempO uzdevumu stacijās 
- Dalībnieks pārvietojas tikai pa tiem celiņiem vai ielām, kuras maršuta kartē ir apzīmētas ar sarkanām bultiņām līdz 

zīmei ar uzrakstu  „STOP! Gaidi tiesneša uzaicinājumu.” ; 

- Pēc tiesneša uzaicinājuma dalībnieks ieiet uzdevumu stacijā un apsēžas uz krēsla ar skatu pret KP zīmēm; 

- Tiesnesis izsniedz dalībniekam karšu fragmentu blociņu; 

- Kad tiesnesis dod komandu „Laiks sākt!” un palaiž hornometru, dalībnieks atver blociņa vāciņu un nosaka kura no 

6 dabā redzamajām zīmēm, atbilst KP aplīša centram un leģendai. Pēc atbildes, dalībnieks pāršķir nākamo lapas 

pusi un veic nākamo uzdevumu. Tiesnesis visas dalībnieka atbildes ieraksta kontrolkartiņā. Kad dalībnieks ir 

atbildējis pēdējo uzdevumu tiesnesis aptur hronometru un pieraksta laiku. 

Savu lēmumu dalībnieks parāda uz priekšā novietotās plāksnītes ar burtiem vai mutiski pasaka, lietojot 

starptautisko fonētisko alfabētu: 

A – alfa, B – barvo, C – čarlī, D – delta, E – eko, F – fokstrot. Ja ne viena no dabā redzamajām KP zīmēm neatbilst 

KP aplīša centram un leģendai, tad dalībnieks atbild  Z – zero. 

- Dalībnieks savu lēmumu jeb atbildi mainīt nedrīkst! 

- Kontollaiks – katrā stacijā 150 sekundes jeb 2 minītes 30 sekundes. Tiesnesis dalībnieku brīdina, kad ir atlikušas 10 

sekundes; 

- Pēc uzdevuma izpildes, dalībnieks dodas uz nākamo staciju. 

Īpaši nosacījumi, lai izvairītos no pārpratumiem 
- Ja dalībnieka lēmums ir „B”, nekādā gadījumā nevajag atbildēt ar „beta”,  jo tiesnesis var pārklausīties un pierakstīt 

„delta”. Obligāti ir jāatbild ar „BRAVO”; 

- Visu jautājumus lūdzam pirms starta uzdot mācību poligonā. Sacensību laikā TempO uzdevumu stacijās tiesnešus 

ar liekiem jautājumiem lūdz neapgrūtināt 

Vairāk par TempO distanci var izlasīt  šajā saitē  sadaļā par Taku-O distanču formātiem.  

 http://www.draugiem.lv/taku-abc.lv/ 

Informācija par Foto-Orientēšanās 

Darbības kārtība 
- Maršruta kartes otrajā pusē ir vairākas fotogrāfijas. Katrai fotogrāfijai ir pa viens vai divi jautājumi; 

- Atbildes dalībnieks atradīs pa ceļam uz TempO stacijām ejot tikai pa tiem celiņiem vai ielām, kuras kartē ir 

apzīmētas ar sarkanām bultiņām; 

- Atbildes dalībnieks ieraksta, fotogrāfiju lapas kreisajā pusē lodzinā zem attiecīgā jautājuma 

 

http://www.draugiem.lv/taku-abc.lv/
http://www.draugiem.lv/taku-abc.lv/
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13. augustā 

 
Taku-O daudzcīľas otrais starts (Pre-O garā distance) 

No pl 11
00

 līdz 13
00

   Katrs dalībnieks brīvi izvēlas savu startēšanas laiku. 

Apm. ap  14
30

    Pre-O garās distances un Taku-O daudzcīņas laureātu apbalvošana. 

Karte 
Koriģēta 2017. gada jūnijā – augustā. 

Mērogs 1:4000 

KP vietu apraksti jeb leģendas ir simbolu tabulas veidā iedrukātas kartē. Iesācēju ērtībām, blakus tabulai ir vārdiskais 

izskaidrojums, kā ir jālasa leģendas. 

Laika KP  
Pirms starta dalībnieks veic uzdevumus Laika KP sektorā. Par darbību šajā sektorā lasi, ieejot augstāk norādītajā saitē par 

Taku-O distanču formātiem. 

4 uzdevumi. Laiks tiks fiksēts katarm uzdevumam atsevišķi. 

Pēc uzdevuma izpildes, dalībnieks saņem karti un kompostieri (kuram nav personīgā) un dodas distancē. 

Distance  
2,22  km 19 KP uzdevumi 

Dažās vietās KP uzdevumi ir jāveic no viena navigācijas punkta. 

Visa distance ir veicama pa cietseguma celiņiem. Dažās vietās asfalts ir nedaudz bojāts. 

Risinājumu kartes 

Mērogs 1:1000 

Pre-O nakts distances,  TempO  un Pre-O garās distances KP rajonu karšu fragmenti, kuros ir attēloti  KP zīmju un 

navigācijas punktu izvietojums dabā un pareizās atbildes. 

Tās katram dalībniekam tiks izsniegtas pēc attiecīgo Taku-O sacensību  finiša slēgšanas. 

UZMANĪBU!!! 
Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību distancē. 

Sacensību laikā autotransporta satiksme Ķemeros netiks apturēta, tāpēc 

UZMANIES ŠĶĒRSOJOT IELAS!!! 
Jebkuri riski, ko uzľemas dalībnieki, ir pašu dalībnieku atbildībā. 

 

Veiksmīgi  noorientēties  Ķemermiestiņā!!!  
ORIENTĒŠANĀS  SPĒĻU  ATBALSTĪTĀJI  UN  SADARBĪBAS  PARTNERI 

 
 

 

 

 
 

   

   

 


