
Sacensību seriāla “Orientieris 2023” 

Nolikums 
 

 

 Sacensības rīko biedrība „OSK Sēlijas mežs”, lai popularizētu orientēšanās sportu  un   

      dotu iespēju Jēkabpils un tās apkārtnes iedzīvotājiem aktīvi pavadīt brīvo laiku. 

 

Sacensības notiek: 16 kārtās no aprīļa līdz septembrim, papildus divas kārtas MTBO 

(veloorientēšanās), kas kopvērtējumā dod papildus punktus.     
  

 Starts: no plkst.16.00 līdz 19.00; 

                      no plkst.16.00 līdz 18.30 septembra kārtās.  

         Finišs tiek slēgts 20:00 

         Septembra kārtās finišs tiek slēgts 19:30 

 

             Dalības maksa: skolēniem un studentiem 1.00 EUR 

      pensionāriem                   2.00 EUR 

                                    pieaugušajiem                  3.00 EUR. 

    

   Dalībnieku grupas: 

    S 10, V 10 – 2013. g. dz. un jaun. – marķēta distance, kontrolpunkti uz marķējuma 

    S 12, V 12 – 2011.-2012.g.dz. - marķēta distance, kontrolpunkti līdz 50 m no marķējuma 

    S 14, V 14 – 2009.-2010.g.dz. – pavēles distance 

    S 16, V 16 – 2007.-2008.g.dz. – pavēles distance 

    S A, V A, S B, V B – var startēt bez vecuma ierobežojuma – pavēles distance 

    S 40, V 40 – 1983. g.dz.un vecāki – pavēles distance 

    S 50, V 50  – 1973. g.dz.un vecāki – pavēles distance 

    S 60, V 60 – 1963.g.dz.un vecāki  – pavēles distance 

    S 70, V 70 – 1953.g.dz.un vecāki  – pavēles distance 

Tautas klase – var startēt bez vecuma ierobežojuma – vērtējums pēc atrasto kontrolpunktu skaita 

1 stundas laikā. Ja laika limits tiek pārsniegts, tiek samazināts atrasto punktu skaits. Piemēram 

1,5 stundu laikā atrod 12 KP, rezultāts  ir 8 KP. Dalībnieka rezultātu aprēķina no kopīgā 

distancē pavadītā laika nevis stundas laikā atrasto KP skaita. 

 

        Sacensību noteikumi: 

- dalībnieki izvēlas sev atbilstošu grupu 

- pavēles un marķētās distances jāveic atbilstoši dotajai pavēlei (rezultāts netiek ieskaitīts, ja 

kontrolpunkti netiek atrasti dotajā kārtībā) 

- startā jāievēro 2 minūšu intervāls dalībniekiem, kas veic vienādu distanci, izņēmums ir 

tautas klase, kur tiek pieļauts vienlaicīgi vairāku dalībnieku starts 

- finišs kartē netiek norādīts, tas ir starta rajonā 

- Dalībnieks pēc finiša ir atbildīgs par sava rezultāta reģistrēšanu! 
   



       Kopvērtējumu: 

        - individuāli aprēķina saskaitot dalībnieka labākos koeficientus (uzvarētāja laiks dalīts 

        ar dalībnieka rezultātu un reizināts ar 1000) 10 kārtās. Par dalību vismaz vienā MTBO 

(veloorientēšanās) kārtā, kuras notiks 21. jūnijā un 19. jūlijā, pie kopvērtējuma rezultāta 

pieskaita 500 punktus. Maksimālais sezonā izcīnāmais punktu skaits ir 10500. Tautas klasē 

apbalvo trīs labākos pēc individuālā kopvērtējuma aprēķina un papildus apbalvo trīs 

dalībniekus izlozes kārtībā no tiem, kas piedalījušies vismaz 10 kārtās. Izloze notiks Sēlijas 

čempionāta laikā 14. oktobrī. Izloze notiek klātesošajiem! 

       Vietu kopvērtējumā iegūst un balvas var saņemt tikai tie dalībnieki, kas piedalījušies 

       vismaz 3 kārtās.  
 

 

Dalībnieki, kas ir piedalījušies vismaz 14 kārtās, neatkarīgi no grupas vai sasniegtajiem rezultātiem, 

piedalās lielās balvas izlozē, kuru sponsorē Nenišķu ģimene. Izloze notiek klātesošajiem Sēlijas 

čempionāta laikā. 

 

 

Ģimenēm vērtējums: 

 

 Vidējo ģimenes izcīnīto punktu skaitu: Piemēram: Džons Smits savā grupā izcīna maksimālo 

10500 punktu skaitu un Elīza Smita piedalās vienā kārtā un izcīna 1000 punktu, abus ģimenes 

dalībnieku punktus saskaita un izdala ar ģimenes dalībnieku skaitu, piemērā ar 2. Ģimenes punktu 

skaits 5750. 

 

 

Sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli!     

Dalībnieki apņemas ievērot vadības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus. 

Dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai 

publiskajos materiālos. 
 

         
      Rezultāti pa kārtām un kopvērtējums ir aplūkojami OSK Sēlijas mežs  

Adrese:http//:www.osksm.lv un  
SK “Jaujas” mājas lapā .    Adrese:http//:www.jaujas.lv 
 
                Informācija pa tālruni  29162633 – Daina Lūkina un 
                                       tālruni  26517129 -  Justs Lūkins.                           

http://www.osksm.lv/
http://www.jaujas.lv/

