
Taku orientēšanās sacensības  
 

2021. gada 11.jūlijā  

Organizē: LOF taku-O komisija, IADC „Ausma”, OK „Stiga” 

Galvenais tiesnesis: Valdis Strods 

Distance Jānis Gaidelis 

SACENSĪBU CENTRS:  Pie Radžu ūdenskrātuves  

 

. 

 Mērķis un uzdevumi 
- Popularizēt  Taku orientēšanās (turpmāk „Taku-O”) sacensības, kā vienu no visaptverošākajām orientēšanās sporta 
disciplīnām un kā vispārskatāmāko sociālās integrācijas piemēru; 
- Radīt vienotības un līdzvērtības gaisotni starp cilvēkiem ar dažādām fiziskajām īpašībām; 
- Noskaidrot individuāli spēcīgākos orientieristus Paralimpiskajās un Atklātajā grupā, iesācēju un bērnu grupās.  

Programma: Pre-O distance. Starts 11.00 

KARTE: 

Mērogs 1: 3000, augstumlīknes 2,5 m.      Distanču parametri: E- 1,2 km  20 KP, B- 0,6 km 10 KP 

Kartes autors Jānis Gaidelis. 

Dalībnieku grupas: 

- Paralimpiskā „P” grupa (P) – Par Paralimpiskās grupas dalībniekiem tiek uzskatīti cilvēki, kuriem dažādas 
invaliditātes dēļ (t.sk. arī ar ārēji neredzamām pazīmēm), pārvietošanās notiek  ar fizisko piepūli vai lietojot 
pārvietošanās palīglīdzekļus (riteņkrēslus, kruķus, spieķus, pavadītāja rokas atbalstu u.c.). 

- Atklātā grupa (A) – dalībnieki, kuru fiziskās īpašības neatbilst Paralimpiskajai grupai;  
-  „B” grupa (B) – iesācēji, kuri iepazīstas ar orientēšanās sportu; 
- Bērnu grupa (AJ) – jaunieši 2004.gadā dzimušie un jaunāki; 
 

APBALVOŠANA: 

Pirmo trīs vietu ieguvēji, visās grupās tiks apbalvoti ar balvām. 

PIETEIKUMI: mājas lapā www. taku-o.lv Onlain pieteikšanās līdz 2021.gada 9.jūlijam un uz vietas pirms 

starta 

Vēlams pieteikties www. taku-o.lv sadaļā pieteikšanās. 

Citi noteikumi:  

Sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem; 

Sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas (ieskaitot sportistus un darbiniekus, kas ir tieši 

saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu; 

Sacensību norises vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai 

kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 

Sacensību norises vietā ikvienai personai jāievēro distancēšanos un jābūt sociāli atbildīgai un ievērot divu metru 

distanci. Atgādinām, ka Covid-19 ierobežojumi un drošības sadzīves principi turpinās! 

Par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīgā persona – Valdis Strods, t. 28311319,  e-pasts: sidlavs@inbox.lv 

 

Saskaņā ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti organizatori 

informē, ka pasākums tiks fotografēts un filmēts, personas dati, kas iesniegti  reģistrācijā tiks izmantoti rezultātu 

noteikšanai un apbalvošanai. 

 

 

Visi laipni aicināti piedalīties un izmēģināt spēkus 

 

https://manakarte.kartes.lv/karte/?key=MK_822524
http://taku-o.lv/index.php?option=com_seminar&Itemid=2

