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                        SSvveeiicciinnāāttii  ““HHoorriizzoonnttaa””  3344..sseezzoonnāā!!  
 
  Orientēšanās kluba „ALŪKSNE/APE” sacensības „HORIZONTS” šogad risināsies 34.reizi. 

Aktīvākie un zinošākie kluba biedri šajā sezonā piedāvās jums apmeklēt 16.kārtas. Daudzas vērtības 

šajos gados klubam ir saglabājušās un nav mainījušās kopš HORIZONTA izveidošanas, nu jau tālajā 

1984.gadā. Tās ir kvalitatīvas kartes un distances interesantos un aizraujošos orientēšanās apvidos, 

kas visas sezonas garumā dažādosies, varēsiet veikt gan sprinta, gan vidējās, gan garās distances.   
Seriāls noteikti jums būs labs un saturīgs brīvā laika pavadīšanas veids vai arī kā lieliska iespēja 

dažādot savas fiziskās aktivitātes. Protams, īpašs uzaicinājums tiem, kas meklē sevī jaunus 

izaicinājumus un vēlas realizēt jaunas apņemšanās, tad noteikti varam aicināt iesaistīties šajā 

interesantajā sporta veidā.  

 Arī šajā sezonā, līdzīgi kā iepriekšējā, būs 4 (četras) kārtas, kurās uzrādītos rezultātus un 
iegūtos punktus ieskaitīs atklātā Alūksnes novada čempionāta vērtējumā.  

Novēlam - lai Jums interesanta, aktīva un aizraujoša orientēšanās sezona’ 2018!  

Gaidām Jūs dalībnieku vidū! 
 

Sacensību kalendārs 34.sezona 
 

Kārtas 

Nr. Laiks Diena Norises vieta 

 

Rīkotājs 

1 10.04.* otrdiena 

Alūksne, Alūksnes Kultūras centrs, Brūža iela 

(sprints, pagarināts) 

Vilnis Veļķeris 

2 17.04. otrdiena Pagrieziens uz Api no A2 šosejas Māris Vabulnieks 

3 24.04. otrdiena Zāgadu karjers, 3 km pirms Zeltiņiem Jānis Umurs 

4 01.05.* otrdiena 

Alūksnes  vidusskola, Kanaviņu iela (garā 

distance) 

Viesturs Zaķis 

5 09.05. trešdiena Hānja, Munameģa apkārtne (EST) OK Vōru 

6 15.05. otrdiena a.p. Liepkalni”, marķējums no ceļa Alūksne-Ape  Māris Vabulnieks 

7 22.05. otrdiena Gaujiena Raivis Kalniņš 

8 29.05. otrdiena Rezaka, sekot marķējumam Guntis Podnieks 

9 05.06.* otrdiena 

Murata ezers, marķējums no Ziemeru – 

Veclaicenes ceļa (vidējā distance) 

 

Uldis Vērdiņs 

10 12.06. otrdiena a.p. „Dzeņi”, 2km aiz Strautiņiem Sarmis Āboliņš 

11 19.06. otrdiena Korneti 
Mairis Rāts, Raivis 

Cekuls 

12 15.08. trešdiena Smiltene OK Azimuts 

13 21.08. otrdiena Marķējums Zeltiņu virzienā no pagrieziena uz Api Māris Vabulnieks 

14 28.08. otrdiena „Sila lejas”, marķējums no Zeltiņiem Jānis Umurs 

15 04.09. otrdiena „Baltais purvs”, marķējums no Ziemeriem Viesturs Zaķis 

16 11.09.* otrdiena 

a.p.”Ozolkalns”, marķējums no ceļa Alūksne – 

Ape (garā distance) 

Guntis Podnieks 

 

*Kārtās risināsies Alūksnes novada atklātais čempionāts, ieskaitē tiks summēti iegūtie punkti 3 

labākajās kārtās. 

 



S T A R T A  G R U P A S  
 

Dalībai sacensībās “Horizonts-2018” nav vecuma un meistarības ierobežojumu. Starta grupu 

dalībnieki izvēlas paši, atbilstoši savam vecumam un sportiskajai sagatavotībai. Jauniešiem, kas 

dzimuši 2001.gadā un agrāk atļauts startēt sekojošās pieaugušo grupās VSA, VSB, VSH („Hobby”). 

 

Grupa Km Grupa Km Vecums 

VA 5,0 - 8,5 SA 4,0 - 6,5 Atklātā grupas 

VB 4,5 - 6,5 SB 3,5 - 5,0 2001.g.dz.un vec. 

VH  3,0 - 4,0 SH  2,5 - 4,0 2001.g.dz.un vec. 

V35 5,0 - 8,5 S35 4,0 - 6,0 1983.g.dz.un vec. 

V45 4,5 - 6,5 S45 3,5 - 5,0 1973.g.dz.un vec. 

V55 4,0 - 5,5 S55 3,0 - 4,5 1963.g.dz.un vec. 

V65 3,0 - 4,5 S65 3,0 - 4,0 1953.g.dz.un vec. 

    . 

V16 4,5 - 6,5 S16 3,5 - 5,0 2002.g.dz.un jaun. 

V14 3,0 - 4,0 S14 2,5 - 4,0 2004.g.dz.un jaun. 

V12 2,0 - 3,0 S12 2,0 - 3,0 2006.g.dz.un jaun. 

V10* 1,0 - 2,0 S10* 1,0 - 2,0 2008.g.dz.un jaun. 
 

 VS H - vienkārša distance dalībniekiem bez vai ar nelielām orientēšanās iemaņām;   

 VS10*- ļoti vienkārša distance (atsevišķās kārtās var būt arī ar daļēju marķējumu). 
Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un risku gūt traumas sacensību laikā! 

Iesakām būt vakcinētiem pret ērču encefalītu! 

 
 

V A D Ī B A  
     Sacensības organizē OK „Alūksne/Ape”, kārtu sarīkošanu veic apstiprinātie organizatori. 
Galvenais tiesnesis Vilnis Veļķeris (tālr. 29273114, e-pasts aluksne.sports@inbox.lv ). 
 

                                            

N O R I S E  
       STARTS no pulksten 16 līdz 19, finišu slēdz pulksten 20; sākot no 04.09.2018. starts no 

pulksten 16 līdz 18.30, finišu slēdz pulksten 19.30 
Dalībnieks, ierodoties sacensību centrā, reģistrējas pie kārtas organizatora, zina vai noskaidro 

savu starta numuru, dalībniekiem, kas startē pirmo reizi starta numuru tiks piešķirts. Tāpat, ja nav 

personīgā SI karte, to izīrē, tad , saņem sacensību karti un KP leģendu pieraksta lapiņu.  

Kad sagatavota karte, sev brīvi izvēlētā laikā variet doties uz starta vietu. Startā vispirms ir 

„jānodzēš” SI kartes iepriekšējā informācija, to ievietojot „Clear” stacijā, tad ievietojiet SI karti 

„Starts” stacijā un sagaidot skaņas signālu variet doties distancē. Pēc distances veikšanas dalībnieks 
pie finiša tiesneša nolasa SI karti un saņem izdruku ar skrējiena rezultātu. Neaizmirstiet atzīmēties 

ierīcē „Finišs”, pirms dodieties pie finiša tiesneša!  

 Dalībnieks, kurš dažādu iemeslu dēļ nepabeidz distanci, obligāti par to paziņo kārtas 

tiesnesim un nolasa SI karti, lai būtu iespējams pārbaudīt, vai visi dalībnieki ir atgriezušies 

no distances. 
 Īrētās SI kartiņas nozaudēšanas gadījumā, dalībniekam sacensību rīkotājiem jāatlīdzina 

pilna SI kartes vērtība, t.i. 30,- EUR! 

Vienā distancē startējošiem dalībniekiem starta laika intervāls ne mazāks par 2 minūtēm 

(izņemot VS10, VSH). 

 Gadījumos, kad vecāki vēlas apmācīt bērnus, tas jādara pēc savas distances veikšanas. 

 Sacensību laikā jāievēro orientēšanās sacensību noteikumi, tāpat iespēju robežās jāsniedz 
palīdzība traumu guvušajiem sportistiem. 

 

K A R T E S  
     „Horizonta” sacensībās tiks izmantotas pēdējos gados sagatavotās orientēšanās kartes. 

Kartes zīmējis Vilnis Veļķeris (izņemot 5. kārtu). Karšu mērogi 1:5000, 1:7500 un 1:10000, 

augstumlīknes pēc 2,5m vai 5m. Dalībnieki saņem kartes ar visiem KP, kas izvietoti apvidū. 
Dalībnieks atbilstoši savai distancei pats savieno KP. Lūdzam nekļūdīties un pirms došanās distancē 

pārbaudīt vai precīzi ir savienoti visi kontrolpunkti. Atsevišķos gadījumos kartes, jau var būt 

sagatavotas distances veikšanai. Kartes saglabāšanu lietus gadījumā nodrošina dalībnieks.  

mailto:aluksne.sports@inbox.lv


R E Z U L T Ā T I  
  Nākošajā dienā pēc kārtas internetā  www.aluksneok.lv  –  Horizonts – sezonas rezultāti 

 

 

D A L Ī B A S  M A K S A  
  Grupām  VS10-12     1,50 EUR 

VS14-18,VSH (tikai jaunieši), VS 65  2,50 EUR 

VSA,B,H, 35- 60    4,00 EUR 

SPORT IDENT kartiņas īre   1,00 EUR 

  Ģimenēm, no kurām startē trīs un vairāk dalībnieku (vairāki bērni līdz 18 gadu vecumam), 
atlaide 20% no kopējās dalības maksas summas. 

  Ir iespēja iegādāties arī sezonas abonomentu. Par tā iegādes iespējām interesēties klubā. 

 
 

V Ē R T Ē Š A N A  U N  A P B A L V O Š A N A  
     Kopvērtējumu veido 9 (deviņas), bet ne mazāk kā 6 (sešu) kārtu punktu summa vienā grupā. 

Par uzvaru dalībnieks saņem 1000 punktus, bet pārējiem punktus aprēķina pēc principa, uzvarētāju 

rezultātu izdalot ar jūsējo. Pie vienādas punktu summas augstāka vieta dalībniekam, kuram labāks 
rezultāts nākamajā kārtā. Sezonas kopvērtējumā apbalvo katras grupas I-III vietu ieguvējus. 

Apbalvoti tiks arī dalībnieki, kuri būs piedalījušies visās 16 “Horizonts-2018” kārtās.  
Alūksnes novada 2018.gada atklātā čempionāta uzvarētāji un pārējo godalgoto vietu ieguvēji tiks 

noteikti 4 (četrās) īpašās Horizonta kārtas, no kurām vērtējumā tiks summēti 3 (trijās) labākajās  

kārtās  iegūtie  punkti. Ar mazāk kārtās iegūtiem punktiem dalībnieks ( -nieki) apbalvoti netiek. 

 

 
 
 
 

Orientēšanās – tas ir dzīves stils! 

http://www.aluksneok.lv/

