
Latvijas Sprinta kausa posms 
ORIENTĒŠANĀS SPRINTA SACENSĪBAS “LIELDIENU BALVA” 

1. biļetens 

RĪKOTĀJI 

Sacensības rīko Latvijas Orientēšanās federācija un orientēšanās klubs “Ozons” 

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 Mež-

ciema dzīvojamiem rajoniem un izglītības iestāžu teritorijām. 

Sacensību centrs atradīsies sporta kompleksā “Mežciems” 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 grupu dalībniekiem, kā 

arī personām, kuru zināšanas 

par apvidu var būtiski ietekmēt 

sacensību dalībnieku sniegumu 

tajās, pirms sacensībām ai-

zliegts atrasties šajā apvidū; 

- pārējo grupu dalībniekiem 

pirms sacensībām atļauts 

atrasties sacensību rajonā, bet 

aizliegts veikt orientēšanās vai 

skriešanas treniņus, testēt ceļu 

variantus utml. 

http://ejuz.lv/embargo2021 
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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 atklāta-

jās grupās Open-L(ong) un Open-S(hort). 

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 in-

dividuālo 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. 

TRENIŅU IESPĒJAS 

Četras pirmdienas pirms sacensībām dažādās Rīgas vietās notiks orientēšanās sprinta 

treniņi “Ozona parku tūre”, informācija tiks publicēta “Ozons” mājaslapā (www.ozon-

sok.lv) un Facebook lapā (www.facebook.com/ok.ozons). 

Par papildu iespējām sprinta treniņiem Rīgā sazināties ar Jāni Tamužu 

(tamuzjanis@gmail.com). 

AIZLIEGTĀ SACENSĪBU RAJONA PĒDĒJĀ PUBLISKI PIEEJAMĀ ORIENTĒŠANĀS KARTE 

Šajā apvidū nav notikušas orientēšanās skrējiena sacensības, taču pēdējā publiski piee-

jamā orientēšanās karte aplūkojama šeit: http://ejuz.lv/sprintakarte 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