Apstiprinu
Jēkabpils sporta centra
direktora vietniece
A.Jakubovska
2018.gada 17.septembrī

5. Jēkabpils atklātajam čempionātam
orientēšanās sportā vidējā distancē
,,Jēkabpils sporta centra balva 2018’’ izcīņas 9.posms
Mērķis un uzdevumi:
1. Popularizēt orientēšanās sportu Jēkabpils un apkārtējo novadu iedzīvotāju vidū.
2. Pilnveidot sacensību pieredzi pieaugušo, jauniešu un bērnu vidū.
3. Veicināt draudzīgas, pieredzes apmaiņām bagātas, konkurētspējīgas sacensības ar citu sporta
klubu orientieristiem.
4. Noskaidrot labākos orientieristus.
Laiks un vieta:

Čempionāts notiek 2018.gada 20.oktobrī plkst. 12:00 Krustpils novada Kaķīšu purva (Ozolsalas) apkārtnes
kartē.
Sacensību centrs: Krustpils novads. Kaķīšu purva (Ozolsala) Balticmaps saite:
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=qxijdt&centerx=611363.694239605&centery=6271795.9489319585&zoom=2&layer=map&ls=o

Marķējums uz sacensību centru no
Spunģēnu-Vilkupurva ceļa sākumā - Spunģēnos.
Ierašanās unvadība:
reģistrācija sacensību centrā 15.10.2017. no 10.00 līdz 11.30.
Sacensību
Čempionātu organizē OSK ,,Sēlijas mežs’’ reģ. Nr. 40008168816 sadarbībā ar Jēkabpils sporta centru
reģ. Nr. 90000024205. Galvenais tiesnesis Justs Lūkins ( tālr. 26517129).

Dalībnieki, grupas un aptuvenie distanču parametri:
Dalībnieku grupas: (distanču parametri var tikt precizēti)
Grupa

Distanču
parametri

Grupa

Distanču
parametri

S12

2,09km; 7kp

V12

2,03km; 8kp

S14

2,67km; 8kp

V14

3,10km; 11kp

S16

3,88km;12kp

V16

5,06km;13kp

SA

4,71km;16kp

VA

6,90km;17kp

SB

3,88km;12kp

VB

5,06km;13kp

S40

4,01km;14kp

V40

4,71km;16kp

S50

3,26km;11kp

V50

4,01km;14kp

S60

2,64km;10kp

V60

3,02km; 9kp

S70

2,64km;10kp

V70

3,02km; 9kp

Noteikumi:
Reģistrējoties un apstiprinot savu dalību čempionātā, dalībnieks personīgi uzņemas pilnu atbildību par savu
veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, un atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas

organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma
vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību
protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību
publiskajos materiālos.
Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti
vienīgi sacensību vajadzībām.
Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir OSK Sēlijas mežs, kontaktinformācija: Dolomīts M, Salas
pagasts, Salas novads, LV-5230

Tehniskā informācija:
Mērogs 1: 10000, H 2,5 m.
Apvidus- pārsvarā skuju koku mežs ar nelielām reljefa formām un mikroreljefu, regulārs ceļu un stigu tīkls,
caurejamība no pārsvarā ļoti labas līdz sliktai.
Atzīmēšanās sistēma SportIDENT. Personīgās SI kartes numurs jānorāda pieteikumā, ja SI karte tiek nomāta, tā
jāizņem sacensību centrā līdz plkst. 11.30

Pieteikumi un dalības maksa:
Iepriekšējie pieteikumi līdz 16.oktobrim plkst.23:59.
 Online internetā
 E-pasts: osksm@inbox.lv
 Piesakoties jānorāda vārds, uzvārds, grupa, dzimšanas gads, klubs, SI kartes nr.
 Samaksa sacensību dienā ir pieļaujama, ja ir nosūtīts iepriekšējs pieteikums

 Online režīmā iesniegtais pieteikums bez dalības maksas tiek uzskatīts par garantiju dalības
maksas samaksai sacensību centrā.
Dalības maksa
SV A, B, 40, 50 – EUR 4,00;
SV 60, 70 – Eur 2,00;
SV 12, 14, 16 – EUR 2,00;
SI kartes īre- EUR 0,50
Piesakoties čempionāta dienā dalības maksa x 2.

Apbalvošana:

1.-3.vietu ieguvēji katrā grupā saņem medaļu un sacensību suvenīru.
Grupu SA un VA uzvarētāji saņem naudas balvu EUR 50,00.
Čempionāta noslēgumā tiks apbalvoti sezonas ,,Jēkabpils Orientieris 2018’’ godalgoto vietu ieguvēji.

Finansēšana:

Jēkabpils sporta centrs sedz čempionāta izdevumus medaļu un suvenīru iegādei.
OSK ,,Sēlijas mežs’’ sedz izdevumus sacensību organizēšanai.
Ceļa izdevumus un dalības maksu sedz komandējošā organizācija vai pats dalībnieks.
Pēc distances veikšanas dalībniekiem sātīgas putras cienasts.

