Latvijas Sprinta kausa posms
ORIENTĒŠANĀS SPRINTA SACENSĪBAS “LIELDIENU BALVA”
RĪKOTĀJI
Sacensības rīko Latvijas Orientēšanās federācija un orientēšanās klubs “Ozons” ar Rīgas
Domes Izglītības, kultūras un sporta deparatamenta atbalstu
Atbildīgais par pasākumu un saskaņošanu:
Jānis Tamužs (tamuzjanis@gmail.com, +371 26685479)
LOF inspektors: Ainārs Lupiķis
Kartes autori: Valters Āboliņš, Jānis Tamužs
Distanču plānotājs: Jānis Tamužs
Pieteikšanās un rezultāti: Elīna Mankus
Atbildīgais par sacensību centru: Mārtiņš Līsmanis
NORISES LAIKS UN VIETA
Sacensības norisināsies 2021. gada 28. augustā Mežciemā, distancēm vedot pa Mežciema dzīvojamiem rajoniem un izglītības iestāžu teritorijām.
Sacensību centrs atradīsies pie Rīgas 89. vidusskolas.
Aicinām ievērot godīgas spēles noteikumus un neapmeklēt sacensību apvidu ar nolūku
gūt priekšrocības sacensībās.
No 2020. gada 14. decembra šai zonai noteikts embargo:

- elites un M16 grupu dalībniekiem, kā arī personām, kuru zināšanas par apvidu var
būtiski ietekmēt sacensību dalībnieku sniegumu tajās, pirms
sacensībām aizliegts atrasties
šajā apvidū;

- pārējo grupu dalībniekiem pirms
sacensībām atļauts atrasties
sacensību rajonā, bet aizliegts
veikt orientēšanās vai skriešanas
treniņus, testēt ceļu variantus
utml.

- Sacensību dienā visu grupu dalībniekiem līdz savam startam aizliegts atrasties sacensību
apvidū.
http://ejuz.lv/embargo2021

APTUVENĀ SACENSĪBU PROGRAMMA
9:30-11:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija
11:00-12:30 Starts izlozes secībā (OPEN grupām brīvā kārtībā)
12:30-13:30 Knock-out sprinta sacensības
13:30 Apbalvošana
DALĪBNIEKU GRUPAS
Sacensības, atbilstoši LOF o-skrējiena noteikumiem, notiks šādās vecuma un meistarības
grupās: M12, W12, M14, W14, M16, W16, M18, W18, M21, W21, ME, WE, M35, W35,
M45, W45, M55, W55, M65, W65, M75, W75 un vecākās, ja nepieciešams, kā arī atklātajās grupās Open-L(ong) un Open-S(hort).
Tā ka Latvijas čempionātā sprintā M16 grupas rezultāti tika anulēti, Lieldienu balvā
M16 grupā tiks izcinītas Latvijas čempionāta medaļas.
DISTANČU PARAMETRI
Distances tiek plānotas, vadoties pēc orientēšanās skrējiena noteikumiem, kas paredz uzvarētāja laiku 12-15 minūšu robežās. Pērn distanču garumi bija no 2,1 līdz 3,6km ar 14-21
kontrolpunktiem.
Distanču parametri tiks precizēti 3. biļetenā.
PIETEIKŠANĀS
Līdz 25. augustam LOF elektroniskajā pieteikumu sistēmā:
https://lof.lv/pieteikumi/?act=mans&id=2021040500
Pēc tam par paaugstinātu dalības maksu uz vakatajām vietām, rakstot uz
tamuzsjanis@gmail.com.
DALĪBAS MAKSA
Grupas

Dalības maksa, Paaugstināta dalības maksa, Atzīmēšanās
piesakoties līdz piesakoties uz vakantajām iekārtas Spro25. augustam

vietām pēc 25. augusta

tident īre

M / W E, 21, 35, 45, 55

€10

€17

€1.50

M / W 12, 14

€4

€8

€1.50

M/ W 16, 18, 65, 75

€5

€9

€1.50

OPEN -S -L

€7

€8

€1.50

Piesakoties dalībnieks garantē dalības apmaksu. Neierašanās gadījumā dalības maksa

nedēļas laikā jāsamaksā organizatoriem 50% apmērā no dalības maksas.
Apmaksu iespējams veikt sacensību centrā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu:
Biedrība “Sporta klubs Mežaparks”
Reģ. Nr. 40008129626
Konta LV49RIKO0000081869260
Maksājuma mērķī jānorāda grupa un dalībnieki. Ja maksājiet par vairākiem dalībniekiem,
jāatsūta e-pasts ar dalībnieku sarakstu.
KNOCK-OUT SPRINTS
Dalībnieki no M18, M21E, M35 un W18, W21E, W35 grupām varēs kvalificēties Knock-out
jeb izslēgšanas tipa sacensībām, kurās sacensības notiks grupās MKO un WKO.
Minētajām grupām priekšsacīkstēs būs vienādas distances viena dzimuma ietvaros ar individuālo startu. Priekšsacīkšu rezultāti M18, W18, M35, W35, M21E un W21E grupās tiks
vērtēti Latvijas Sprinta kausa ieskaitē un noteiks galīgo vietu sadalījumu Lieldienu balvas
sacensībās. MKO un WKO grupās jeb knock-out kārtas rezultātiem būs atsevišķs
vērtējums, neatkarīgi no dalībnieku vecuma grupām.
12 dalībnieki kvalificēsies 1/2 fināla sacensībām, kurās dalībnieki startēs grupās pa 6. No
katra pusfināla 3 labākie kvalificēsies finālam, kurā 6 dalībnieki cīnīsies par uzvaru.
Knock-out 1/2 fināla un fināla distancēs sagaidāmais uzvarētāja laiks ir 6-8 minūtes. Distancēs var tikt izmantotas izkliedes metodes.
Plašāka informācija par knock-out sprinta norisi, tostarp par karantīnas nosacījumiem,
tiks publicēta līdz ar 3. biļetenu.
KARTE
Karti 2021. gadā sagatavojuši Ozona kluba biedri un aktīvi elites sprinta orientiersti Jānis
Tamužs un Valters Āboliņš. Tās mērogs ir 1:4000 un augstumlīknes ik pēc 2m. Karte
aptver salīdzinoši lielu apvidu, tādēļ lielākajai daļai sacensību dalībnieku būs tā retā iespēja izmantot A3 formāta sprinta karti.
APVIDUS
Mežciems ir nosaukumam atbilstoša mežu ieskauta Rīgas apkaime, kurā atrodami divi
sprinta orientēšanās apvidus veidi.
Ziemeļu daļā dominē regulāri un neregulāri privātmāju kvartāli, kas mijas ar daudzstāvu
dzīvojamām mājām un dažām sabiedriskajām ēkām (bērnudārzi, pansionāts, studentu
kopmītnes). Iespējams izveidot interesantus ceļu variantu izvēles etapus.

Dienvidu daļā atrodamas daudzstāvu māju rindas, skolas, bērnudārzi. Mežciema dienvidu
daļu arhitekti uzskata par vienu no veiksmīgākajiem padomju laika mikrorajoniem, lai arī
ne tuvu visas projektētāju ieceres izdevās īstenot dzīvē. Orientēšanās ziņā šī apvidus daļa
ir citāda - orientēšanās ir šķietami vienkāršāka un ātrāka.
TRENIŅU IESPĒJAS
Lejupielādei un brīvai lietošanai pieejami divas sprinta orientēšanās treniņu distances
pēdējo divu gadu Lieldienu balvu apvidos:
Dzegužkalnā

5 intervāli ar farstiem
https://ozonsok.lv/trenini/?week=6&action=training&id=73
Āgenskalnā

Individuālā sprinta distance
https://ozonsok.lv/trenini/?action=training&id=72

AIZLIEGTĀ SACENSĪBU RAJONA PĒDĒJĀ PUBLISKI PIEEJAMĀ ORIENTĒŠANĀS KARTE
Šajā apvidū nav notikušas orientēšanās skrējiena sacensības, taču pēdējā publiski pieejamā orientēšanās karte aplūkojama šeit: http://ejuz.lv/sprintakarte

