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NOLIKUMS 

 

 

Rīgā 

2019. gada  2. aprīlī  Nr. 2019/2 

 

 

Rīgas orientēšanās sprinta un taku orientēšanās sacensību 

„Lieldienu balva 2019” nolikums 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas orientēšanās sprinta un taku 

orientēšanās sacensības „Lieldienu balva 2019” (turpmāk – Sacensības).  

2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi iesaistīt rīdziniekus un pilsētas viesus sportiskās 

aktivitātēs, popularizēt orientēšanās sportu Rīgas iedzīvotāju vidū.   

3. Sacensību uzdevums ir noskaidrot spēcīgākos sportistus orientēšanās sprinta un 

taku orientēšanās distancēs, kā arī dot iespēju interesentiem izmēģināt orientēšanās distanci.  

4. Sacensības organizē Latvijas Orientēšanās federācija un Orientēšanās klubs 

MONA (turpmāk – OK MONA), ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

finansiālu atbalstu. 

II. Sacensību norises vieta un laiks  

5. Sacensības notiek 2019. gada. 22. aprīlī Rīgā, Uzvaras parkā un Āgenskalnā. 

Sacensību centrs un finišs Uzvaras parkā pie Bāriņu ielas un Aleksandra Grīna bulvāra 

krustojuma. Sacensību starts no plkst. 11:00 līdz plkst.12:30. Finišs līdz  plkst.13.00. 

6. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta 

vietnē parks.mona.lv un sacensību vietā. 

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi 

7. Dalībnieku grupas: 

- elites grupas: WE, ME – spēcīgākie orientieristi bez vecuma ierobežojuma; 

- vecuma grupas: W/M 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, 75; 

- atklātās grupas: OPEN-S, OPEN-L bez iepriekšējas pieteikšanās; 

- Taku-O: PE – paralimpiskā grupa un AE – atklātā grupa. 
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8. Distances, starta kārtība, atzīmēšanās. 

Elites grupām un vecuma grupām:  

- orientēšanās skrējiens sprinta distancē; pavēles distance ar atsevišķu startu izlozes kārtībā; 
starta intervāls 1 minūte; atzīmēšanās ar SportIdent; 

- uzvarētāju laiki visās grupās 12-15 min. 

Atklātajām grupām: 

- pavēles distance ar startu brīvi izvēlētā minūtē (Magnēta tipa starts); atzīmēšanās ar 
SportIdent. 

Taku-O grupām: 

- precīzās orientēšanās (Pre-O) distance ar atsevišķu startu brīvā kārtībā; starta intervāls – 
vismaz 30 sekundes; atzīmēšanās ar kompostieriem uz Taku-O kontrolkartiņām. 

9. Pasākuma programma. 

 8:30 - 9:30 teritorijas aprīkojuma montāža 

Elites grupām un vecuma grupām 

 9:30-11:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija (pirms starta dalībnieki drīkst 

atrasties vienīgi sacensību centrā vai iesildīšanās zonā). 

 11:00-12:30 Starts izlozes kārtībā 

 13:30 Uzvarētāju apbalvošana 

Atklātajām grupām 

 10:30-12:30 Dalībnieku pieteikšanās, reģistrācija un instruktāža 

 11:00-12:30 Starts brīvi izvēlētā laikā 

Taku-O grupām 

 9:30-11:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija (pirms starta dalībnieki drīkst 

atrasties vienīgi sacensību centrā vai iesildīšanās zonā). 

 11:30-12:30 Starts brīvā kārtībā 

 12:00-13:00 Starts sprinta dalībniekiem, kas pēc sprinta veic Taku-O distanci 

 14:15 Uzvarētāju apbalvošana 

 14:30-15:00 teritorijas aprīkojuma demontāža 

10. Apvidus un karte. 

Apvidus: parks, pilsētas apbūve – ielas, daudzdzīvokļu un individuālās dzīvojamās mājas, 

atsevišķas sabiedriskās un biznesa ēkas, pagalmi, atpūtas zonas. 

Karte: uzmērīta 2018.–2019. gadā, apzīmējumi ISSOM-2007, mērogs 1:4000, augstuma 

līknes 2m. 

IV. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām 

11. Elites grupās, Vecuma grupās un Taku-O pieteikšanās līdz 17.aprīlim 

OK MONA interneta lapā parks.mona.lv vai, nosūtot pieteikumu pa e pastu: 

parks@mona.lv. Pēc 17.aprīļa – pieteikšanās tikai uz vakantajām vietām. Pieteikumā 

jānorāda klubs, dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, grupa, dalībnieka numurs 

Orientieristu datu bāzē (ja ir), SI-kartes numurs (ja ir). 

12. Atklātās grupas piesakās sacensību vietā vai līdz 17.aprīlim OK MONA interneta 

lapā parks.mona.lv. 
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13. Dalības maksa norādīta OK MONA interneta lapā parks.mona.lv 

Grupas 
Dalības maksa līdz 

10.aprīlim, EUR 

Dalības maksa pēc 

10.aprīļa, EUR 

Elite 9.00 11.00 

12, 14 3.00 4.00 

16, 18 4.00 5.00 

21, 35, 45, 55 8.00 10.00 

65, 75 4.00 5.00 

OPEN (1960.–1998. dz.g.) 5.00 6.00 

OPEN (…–1959. un 1999.–… dz.g.) 2.00 3.00 

Taku-O PE Bez maksas Bez maksas 

Taku-O AE – jaunieši, 2000.–… dz.g. 2.00 3.00 

Taku-O AE – pieaugušie 5.00 6.00 

Rīgas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu īstenoto sporta programmu audzēkņu grupām – 

25% atlaide (jāpiesaka iestādes pārstāvim) 

Sprinta dalībniekiem piesakoties uz Taku-O, atlaide 1.00 EUR. 

 

14. Katrs Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa 

atbilstību Sacensībām, ko apstiprina, piesakoties sacensībām. 

15. Sacensību dalībniekiem jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. 

16. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 

17. Ceļa izdevumus sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki. 

V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana 

18. Elites grupu pirmo sešu vietu ieguvēji, Vecuma grupu un Taku-O grupu pirmo 

trīs vietu ieguvēji saņem balvu. Kopējie rezultāti tiek publicēti interneta vietnēs 

parks.mona.lv un www.sports.riga.lv. 

 

 

Orientēšanās kluba MONA  

valdes priekšsēdētājs  Jānis Nāgelis 


