


PRIEKŠVĀRDS UN DEFINĪCIJA 

Izslēgšanas jeb knock-out sprints Lieldienu balvas sprinta orientēšanās sacensībās būs 
pirmā reize, kad šāds orientēšanās sacensību formāts rīkots Latvijā. Šīm sacensībām nav 
Latvijas kausa vai Latvijas Čempionāta statusa, tās ir drīzāk kā šī formāta 
paraugsacensības, tādēļ sacensību norisē būs atšķirības un atkāpes no starptautiskajiem 
un Latvijas orientēšanās noteikumos paredzētajiem formāta noteikumiem. Šis biļetens 
paredzēts, lai izskaidrotu izslēgšanas sprinta būtību un izklāstītu, kā tiks organizētas 
konkrētās sacensības. 

Izslēgšanas jeb knock-out sprints ir individuālas vairāku raundu liela ātruma sacensības 
ar klātienes (head to head) sacīkstēm visos raundos, izņemot pirmo. 
Tas notiek pilsētas un parka apvidū. 
Notiek priekšskrējiens ar intervālu startu, lai kvalificētos izslēgšanas posmam. Šajā 
posmā ir viens vai vairāki izslēgšanas raundi ar paralēliem kopējā starta skrējieniem, kuru 
labākie skrējēji kvalificējas nākamajam raundam. Fināls ir kopējā starta skrējiens, kurā 
nosaka sacensību uzvarētāju.  

LAIKS UN VIETA 

28. augusts, sacensību centrs pie Mežciema pamatskolas. 
Lieldienu balvas izslēgšanas sprinta raundi notiks uzreiz pēc individuālajām sprinta 
sacensībām, kas būs kā priekšsacīkstes. 

11:00 - 12:30 Priekšsacīkstes - Lieldienu balvas individuālais sprints 
12:30 Publicēts 1/2 finālu starta saraksts 

12:15 - 12:55 Atvērta ieeja karantīnā 

13:00 Pirmais sieviešu 1/2 fināls 
13:10 Otrais sieviešu 1/2 fināls 
13:20 Pirmais vīriešu 1/2 fināls 
13:30 Otrais vīriešu 1/2 fināls 

13:30 - 13:55 Atvērta ieeja karantīnā 
14:00 Sieviešu fināls un apbalvošana 
14:15 Vīriešu fināls un apbalvošana 

Starts un finišs izslēgšanas sprinta raundiem atradīsies sacensību centrā. Karantīna 
atradīsies 0,5 km attālumā no sacensību centra. 



FORMĀTS 

Priekšsacīkstēs vienādas distances ir M16-M18-M21E-M35 grupām un W16-W18-
W21E-W35 grupām. 12 labākie no šīs distances iekļūst izslēgšanas raundos. 
Ja kvalificējaties, bet nevarat vai nevēlaties startēt izslēgšanas raundos, lūdzu, 
nekavējoties to paziņot finiša tiesnešiem, lai varam piedāvāt vietu zemākās pozīcijās 
esošajiem sportistiem! 

Priekšsacīkšu distanču parametri: 

Pusfinālos notiek divi skrējieni ar kopējo startu, katrā startēs seši sportisti. Sadalījums 
pusfinālos tiks veikts, vadoties pēc priekšsacīkstēs iegūtās vietas un izmantojot 
Starptautiskās orientēšanās federācijas piedāvāto shēmu: 

Finālam kvalificēsies 3 labākie no katra pusfināla. Ja kādā pusfinālā ar ieskaitītu rezultātu 
finišēs mazāk par 3 dalībniekiem, dalībnieki finālam tiks atlasīti no otra pusfināla. 

Pusfināla distanču parametri: 

Vienādas distances vīriešiem un sievietēm un abiem pusfināliem. 

Finālā notiks viens skrējiens sešiem labākajiem. 
Fināla distanču parametri: 

Vienādas distances vīriešiem un sievietēm. 

Vietu secību izslēgšanas raundos noteiks finiša līnijas šķērsošanas secība. Tuvu finišu 
gadījumā vietu secību noteiks finiša tiesnesis, vajadzības gadījumā izmantojot finiša 
kameras veikto ierakstu. Finišs tiek fiksēts, kad dalībnieka krūtis šķērso finiša līniju. 

Vietu secība 
1.- 6. vieta   Atkarīga no fināla vietu secības 
Dalīta 7. / 8.  vieta  Abiem 4.vietu ieguvējiem pusfinālos 
Dalīta 9. / 10. vieta  Abiem 5.vietu ieguvējiem pusfinālos 
Dalīta 11. / 12. vieta Abiem 6.vietu ieguvējiem pusfinālos 
Tālakas pozīcijas  Atkarīgas no priekšsacīkšu rezultātiem 

Tas nozīmē, ka, pat ja dalībnieks iekļūst finālā un tajā saņem diskvalifikāciju, viņš tāpat 
ieņems augstāku pozīciju nekā tie dalībnieki, kas nepārvarēja pusfinālu. 

Grupa Garums km KP skaits

M16-M18-M21E-M35 3,6 24

W16-W18-W21E-W35 3,1 19

1. pusfināls 1. 4. 5. 8. 9. 12.

2. pusfināls 2. 3. 6. 7. 10. 11.

Grupa Garums km KP skaits Sagaidāmais 
uzvarētāja laiks

MKO & WKO 2,1 12 7' un 8'

Grupa Garums km KP skaits Sagaidāmais 
uzvarētāja laiks

MKO & WKO 1,6 9 6' un 6'



Ja dalībnieki finālā vai pusfinālā saņem vienādu rezultātu (piemēram, abi tiek 
diskvalificēti), viņu vietu finālā vai pusfinālā noteiks iepriekšējās kārtas rezultāta 
salīdzinājums. 

Ņemot vērā saspringto sacensību grafiku, sūdzību iesniegšanas periods ir īss - 5 minūtes 
kopš rezultātu publicēšanas. Protests iesniedzams ne vēlāk kā 2 minūtes pēc žūrijas 
atbildes uz sūdzību. 
Sūdzības un protestus var iesniegt mutiski, bet vēlāk jāsagatavo arī rakstiskā formā. 

KARTE UN DISTANCE 

Sacensībās tiks izmantota tā pati karte, kas individuālajās Lieldienu balvas sprinta 
sacensībās. 
Kartes izmērs 1/2 finālā un finālā būs A5. 
Iespējams, ka distance drukāta uz kartes abām pusēm un vietā, kur beidzas distances 
pirmā daļa, tā jaapgriež otrādāk. Distances numurācija otrajā daļā turpināsies. 
Karte var atšķirties no tās, kas bijusi iepriekšējās kārtās - var būt aizvērti vārti, ieviestas 
jaunas aizliegtās teritorijas u.c. Esiet vērīgi! 

Distances plānotas ar nolūku piedāvāt interesantas sacensības dalībniekiem un 
sekotājiem - ar dažāda garuma etapiem, kas pārbaudīs dažādas orientēšanās prasmes, kā 
arī spēju sacensties klātienē ar citiem dalībniekiem. 
Var tikt lietoti dažādi izkliedes paņēmieni - "taurenīši, "dimanti" u.c., bet var būt arī, ka 
distance ir vienāda visiem raunda dalībniekiem. 
Distancē iespējams arī marķētais (skatītāju) posms, kas sākas ar kontrolpunktu un 
beidzas ar starta kontrolpunktu (kurā nav jāatzīmējas) 

KARANTĪNA UN STARTA KĀRTĪBA 

Dalībniekiem līdz iepriekš norādītajam laikam ir jāierodas un jāreģistrējas karantīnā, citādi 
tie netiks pielaisti pie starta. 
Karantīnā dalībniekiem tiks piešķirtas GPS sekošanas ierīces un iesildīšanās karte. 
Iesildīšanās karte ir 2015. gada meža karte, kas nav līdzīga sacensību kartei - 
izmantojama, lai palīdzētu ievērot karantīnas robežas. 

Karantīnā būs telts un iespēja novietot personīgās mantas. 

5 minūtes pirms paredzētā starta laika attiecīgā raunda dalībnieki tiesneša pavadībā lēnā 
skrējienā dosies uz startu. Tādēļ, ja jums ir paredzēts starts pirmajā pusfinālā vai finālā, 
tad pašu ērtības labad aicinam ierasties karantīnā agrāk nekā 5 minūtes pirms starta! 

Paredzēts, ka dalībnieki startā ieradīsies aptuveni 2 minūtes pirms sava starta laika. 

Startā dalībnieki saņems sarullētu karti ar savu uzvārdu. To atļauts atvērt pēc starta 
signāla, ko dos starta tiesnesis. 

ĪPAŠAS PIEZĪMES 

Dalībniekiem jābūt gataviem, ka viņus distances laikā var fotografēt un filmēt (arī ilglaicīgi 
sekojot distancē), kā arī intervijas un apbalvošana var notikt uzreiz pēc finiša.


