Atklātās Taku orientēšanās divcīņas sacensības
„ZIEMAS BALVA ’2017”
t.sk. arī cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām

Biļetens Nr 2
Visi punkti, kuri nav minēti šajā dokumentā, ir sacensību nolikumā jeb biļetenā Nr 1. Spiediet ŠEIT
http://okzk.lv/taku-o/jaunumi/data/augsuplades/files/Ziemas_Balva_2017_biletens_1.pdf

Laiks un vieta
2017. gada 19. martā Jūrmala, Jaunķemeri
Sacensību centrs KRC „Jaunķemeri” telpās, Jaunķemeri, Kolkas ielā 20.
http://jaunkemeri.lv
KRC „Jaunķemeri” iekšējās kārtības īpašie nosacījumi
- Ievērot klusumu, netraucējot pārējo pacientu atpūtu klusās sundās un pēc naktsmiera iestāšanās;
- Pieklājīgi un ar cieņu izturēties pret Rehabilitācijas centra personālu;
- Ievērot tīrību un kārtību Rehabilitācijas centrā telpās;
- Saudzīgi izturēties pret Rehabilitācijas centra iekārtām, mēbelēm un inventāru, ievērot Rehbailitācijas centra
noteiktos ugunsdrošības noteikumus;
- Kategoriski aizliegts lietot alkoholu, smēķēt un trokšņot rehabilitācijas centra telpās;
- Procedūras telpās aizliegts filmēt, fotografēt procedūras gaitu un pacientus vai ierakstīt audio ierakstu bez
saskaņošanas ar Rehabilitācijas centra administrāciju;
- Virsdrēbes atstāt garderobē. UZMANĪBU! Naudas maku, dokumentus u.c. vērtslietas neatstājiet virsdrēbēs,
bet ņemiet līdzi;
- Iekštelpās pārvietošanās skriešus STINGRI AIZLIEGTA!!!
- Veicot distanci, dalībnieks drīkt pārvietoties tikai pa iekštelpu kartē norādītajiem orientieriem – telpām, kuras
kartē attēlotas brūnā krāsā, pa kāpnēm un liftā.

Programma
-

Taku-O sacensības ar TempO distances uzdevumiem no iekštelpām;
Foto-O sacensības iekštelpās.

No pl 1000 – Sacensību centrā darbu sāks apmācību poligons, kurā pirms distances, iesācējiem būs iespējas
pavingrināties un pieredzējušie orientieristi palīdzēs apgūt šīs orientēšanās sporta disciplīnas iemaņas;
Līdz pl 1130 – Dalībnieku reģistrācija, pieteikumu precizēšana;
No pl 1130 līdz pl 1400– Starts. Katrs dalībnieks brīvi izvēlas savu startēšanas laiku;
Apm. pl 1530 – Sacensību noslēgums, apbalvošana.
Apm. pēc pl 1630 – Aizbraukšana.

Kartes
Iekštelpu karte
Mērogs 1:500
Tiks lietota, kā maršruta karte uz TempO uzdevumu stacijām.

TempO distances apmācību poligona vingrinājumu un sacensību uzdevumu kartes
Mērogs 1:4000
Starp augstuma līknēm 2 metri.
Apzīmējumi - ISSOM 2007 standarts

Kartes ir laminētas un sastiprinātas blociņa veidā. Katrā lapaspusē kartes centrā ir 1 KP aplītis, Z – D virziens norādīts
ar sarkanu bultiņu, Zem kartes KP vietas apraksts (leģenda) simbolu veidā. Iesācēju ērtībām, zem leģendas simboliem
vārdiskais KP vietas apraksts.

Risinājumu kartes
Mērogs 1:1000
Tiks izsniegtas katram dalībniekam pēc finiša slēgšanas, kurās tiek attēlotas KP zīmju izvietojums dabā un pareizās
atbildes.
Visu karšu sagatavošanai (koriģēšana un digitalizēšana) tika lietoti uzņēmuma TERRA-TOPO materiāli (ortofoto,
lāzerskenējums u.c.) un vecās sacensību kartes. Autors Jānis Bergs.

Apmācību poligons
Tiks piedāvāti divi karšu vingrinājumu varianti. Iesācēju apmācībai ir jāsāk ar pirmo variantu un tikai pēc
tam vingrināties ar otro variantu. Lietpratēji drīkst brīvi izvēlēties vingrinājumu variantu secību.
Risinājumu kartēs ieteicams skatīties, pēc vingrinājumu uzdevumu veikšanas.
Distances
TempO distances uzdevumu stacijas tiks iekārtotas iekštelpu 1., 3. un 5. stāvā pie logiem. Kopā 5 uzdevumu stacijas,
ar 5 uzdevumiem katrā stacijā. Pavisam kopā 25 uzdevumi.
Dalībnieka uzdevums, lietojot karti noteikt, kura ārā no 6 KP zīmēm, atbilst kartē KP aplīša centram un dotajai
leģendai. Vairāk par Taku-O disciplīnas TempO distanci var uzzināt ieejot saitē un lasīt sadaļā „Par Taku-O
sacensību distanču formātiem.” Spiediet ŠEIT
http://www.draugiem.lv/taku-abc.lv/

Fotoorientēšanās
Maršruta (iekštelpu) kartes otrajā pusē būs vairākas fotogrāfijas, kurās attēlotas KRC „Jaunķemeri” iekštelpu objektu
fragmenti.
Katrai fotogrāfijai būs viens jautājums. Atbildes uz jautājumiem dalībnieks atradīs pa ceļam ejot uz TempO uzdevumu
stacijām un tās ir jāieraksta zem attiecīgā jautājuma.

Taku-O divcīņas vērtēšana
Par katru pareizo atbildi TempO distancē un Foto-O dalībnieks saņem vienu punktu.
Ja diviem vai vairājiem dalībniekiem būs vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu ieņems tas dalībnieks, kuram
TempO distancē būs mazāka sekunžu summa.

Atgādinājums par pieteikumiem
Iepriekšējie pieteikumi, norādot vārdu, uzvārdu, klubu (kolektīvu vai mītnes vietas nosaukumu), grupu un e-pasta
adresi iesniedzami š.g. līdz 16. martam pl 2400
Lai pieteiktos sacensībāms spiediet ŠEIT
Sacensību centrā, 19. martā dalībniekiem jāierodas un jāreģistrējas sekretariātā līdz pl 1130.
Ar pieteikumu sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju
un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos, ja vien netiek norādīts savādāk.

Citi nosacījumi un dalībnieku uzņemšana
Dalībnieku apģērba un apavu izvēle ir brīva.
Dalībnieks personīgi ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, lai piedalītos sacensībās un arī par drošību distancē.
Par nepilngadīgo dalībnieku veselības stāvokli un drošību distancē, atbild viņu treneri, skolotāji un vecāki vai to
aizbildņi.
Kolektīviem vai pašiem dalībniekiem, ja ir vajadzība, sacensībās jānodrošina sev palīgi, kuri distancē sniedz fizisko
palīdzību (t.i. braucamkrēslu stūmēji, pavadītāji ar rokas atbalstu utml.).
Precīzāka informācija sacensību dienā būs uz informācijas stenda
Citus jautājumus saistītus ar šīm sacensībām, lūdzam rakstīt uz E-pastu
Adrese: orient.navigator@gmail.com

Nakšņošanas un ēdināšanas iespējas
KRC „Jaunķemeri” http://jaunkemeri.lv/
UZMANĪBU!!!
Sakarā ar to, ka KRC „Jaunķemeri” ir liels klientu un pacientu noslogojums, ieteicams sazināties savlaicīgi.
Tālrunis: 67733522, 67733242, 66117721
Mobilais tālrunis: 26386222 (diennakts)
E-pasts: rezervacija@jaunkemeri.lv
Citas nakšņošanas un ēdināšanas iespējas Jūrmalas pilsētā meklēt šajās mājas lapās:
http://www.tourism.jurmala.lv/page/333 un http://www.tourism.jurmala.lv/page/273

Nokļūšanas iespējas
Maršruta taksometru RĪGA – JAUNĶEMERI, Nr.7020, 7018 (pietura pie Rīgas dzelzceļa stacijas, jābrauc līdz
gala pieturai "Jaunķemeri") (kustību saraksts šeit);
Starppilsētu autobusiem RĪGA – TALSI, RĪGA – ROJA, RĪGA - KOLKA, kas kursē caur Jūrmalu (jāizkāpj
pieturā "Sanatorija JAUNĶEMERI"), sarakstu var precizēt Rīgas Centrālajā autoostā vai izziņu birojā;
Elektrovilcieniem RĪGA – TUKUMS, RĪGA – SLOKA līdz pieturai "Sloka", bet pēc tam pārsēsties 6. autobusā
SLOKA – ĶEMERI un braukt līdz pieturai "Sanatorija JAUNĶEMERI".
autobusu Nr.6, jāizkāpj pieturā ''Sanatorija JAUNĶEMERI''.
Jūrmalas pilsētas maršruta taksometru Nr.10, jāizkāpj pieturā "Sanatorija JAUNĶEMERI'', Nr.11 līdz gala
pieturai "Jaunķemeri"

SACENSĪBU ATBALSTĪTĀJI UN SADARBĪBAS PARTNERI
LATVIJAS ORIENTĒŠANĀS
FEDERĀCIJA

REHABILITĀCIJAS UN DABAS DZIEDĒJOŠĀ SPĒKA
APVIENOJUMS

http://lof.lv/

http://jaunkemeri.lv/
http://jurmala.lv/

http://jurmala.lv/

http://terratopo.lv/
http://digitalapele.lv/

http://www.okzk.lv/

http://www.ratespicerija.lv/

http://www.digitalaiscentrs.lv/
http://lof.lv/?p=biedri-klubi&id=21

