
 

 

 
 

 

 
  

PROGRAMMA – IELŪGUMS 
 

VIETA UN LAIKS 

     Alūksnes novada čempionāts risināsies 4 ( četros ) posmos.  1. posms notiks 2018.gada  

10. aprīlī Alūksnē, 2.posms 1. maijā pie Alūksnes vidusskolas,  3.posms 5.jūnijā pie netālu no 

Murata ezera un 4.posms 11.septembrī pie a.p. „Ozolkalns”.  Brīvais starts katrā posmā no 

pulksten 16 - 19. 

 

DALĪBNIEKI 

     Sacensībās aicināti piedalīties dalībnieki no Alūksnes novada, kā arī orientieristi no citiem 

Latvijas novadiem, pilsētām, tāpat citu valstu orientieristi.  

Čempionātā noteiktas sekojošas dalībnieku grupas: 

VS 10, 12, 14, 16, VS A (atklātā grupa), VS B (dzimuši 2001.g. un agrāk), VS H (dzimuši 2003. 

gadā un agrāk), VS 35, 45, 55, 65. Vecuma grupa tiek noteikta šādi - 2018.g. mīnus jūsu 

dzimšanas gads. 

                                                              

      KARTES un APVIDUS 

   Sacensībām tiks izmantotas kartes, kas zīmētas iepriekšējos gados, tikai sprinta 

sacensībām būs 2018.gada pavasarī sagatavota karte. Atbilstoši noteikumiem karšu mērogi 

attiecīgi 1 : 4 000, bet pārējos posmos mērogs 1:10 000, H 2, 5m.  

 Sprinta sacensības risināsies pilsētvidē, bet pārējos posmos -  mežainos apvidos.  

DISTANCES 

     1.posmā sacensības risināsies pagarināta sprinta distancēs, 2. un 4.posmā garajā distancē, 

bet 3.posmā vidējā distancē. Distanču garumi tiks publicēti kluba mājas lapā īsi pirms katra 

posma sacensībām. 

 

NORISE 

     Dalībnieki veic  distanci, startējot sev izdevīgā laikā no plkst.16 - 19. Atzīmēšanās ar SI ( 

sport ident ). Kontrollaiks distances veikšanai 2 stundas. Starta intervāls starp vienas grupas 

dalībniekiem ne mazāk kā 2 minūtes.  

 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA  

     Dalībnieku iegūtās vietas tiks noteiktas pēc uzrādītajiem rezultātiem vismaz 3 ( trīs ) 

posmos, summējot iegūtos punktus. Visās grupās I - III vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Alūksnes 

novada čempionāta medaļām un diplomiem. Apbalvošana notiks kluba sezonas noslēguma 

vakarā. Par sarīkošanas datumu informācija tiks publicēta kluba mājas lapā www.aluksneok.lv .  

 

PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSA 

Dalībnieki startam reģistrējas sacensību vietā, kur samaksā starta naudu un  

nepieciešamības gadījumā izīrē SI karti Dalības maksa VSA,B, H 35-60 4,-EUR, VS 14-18, 60  

2,50 EUR,  VS 10-12 1,50 EUR. SI kartes īre 1.00 EUR.  

http://www.aluksneok.lv/

