


Latvijas Sprinta kausa posms un Pasaules ranga (WRE) 
sprinta orientēšanās sacensības 

LIELDIENU BALVA 

MĀJASLAPA 

www.LieldienuBalva.lv 

RĪKOTĀJI 

Sacensības rīko Latvijas Orientēšanās federācija un orientēšanās klubs “Ozons” ar kluba 

"Surikati" atbalstu 

Atbildīgais par pasākumu: Jānis Tamužs (tamuzsjanis@gmail.com, +371 26685479) 

LOF inspektors: Ainārs Lupiķis 

IOF inspektors: Jurģis Krastiņš 

Žūrija: Juris Cebulis, Guntars Mankus,  

Kartes autors: Atis Zariņš, OSKB "Leonardo" 

Distanču plānotājs: Jānis Tamužs 

Pieteikšanās un rezultāti: Elīna Mankus 

Atbildīgais par sacensību centru: Mārtiņš Līsmanis 

NORISES LAIKS UN VIETA 

Sacensības norisināsies piektdienā, 2022. gada 15. aprīlī, Vecmīlgrāvī. 

Sacensību centrs atradīsies Ziemeļblāzmas parkā. 

Aicinām ievērot godīgas spēles noteikumus un neapmeklēt sacensību apvidu ar nolūku 

gūt priekšrocības sacensībās! 
No 2021. gada 19. oktobra šai zonai, izņemot modeļa treniņa teritoriju tā norises laikā, 

noteikts embargo: 

https://ej.uz/LBembargo2022 

• elites, W18 un M18 grupu dalībniekiem, 

kā arī personām, kuru zināšanas par 

apvidu var būtiski ietekmēt sacensību 

dalībnieku sniegumu tajās, pirms 

sacensībām aizliegts atrasties šajā 

apvidū; 

• pārējo grupu dalībniekiem pirms 

sacensībām atļauts atrasties sacensību 

rajonā, bet aizliegts veikt orientēšanās 

vai skriešanas treniņus, testēt ceļu variantus u.tml. 

http://www.LieldienuBalva.lv
https://ej.uz/LBembargo2022


SACENSĪBU CENTRS 

Ziemeļblāzmas parkā. Auto iespējams atstāt stāvvietās, kas apzīmētas ar P1 un P2, kā arī 

tuvējās ielās. 

Reģistratūrā būs saņemama iesildīšanās karte, kurā attēlota starta atrašanās vieta. 

Iesildīties atļauts tikai iesildīšanās kartē iekļautajā teritorijā. Starts atradīsies 700m no 
sacensību centra. Finišs ir sacensību centrā. 

PROGRAMMA 

14.04., ceturtdiena 

18:00 - 20:00 Modeļa treniņš 

Starta vieta:  

57.037797, 24.104414 



15.04., piektdiena 

9:30 - 11:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija 

11:00 - 12:30 Starts vecuma un meistarības grupām izlozes secībā (OPEN grupai brīvā 

kārtībā) 

12:45 - 13:15 Apbalvošana 

13:30 - 15:15 Knock-out sprints 

15:15 - 15:30 Knock-out sprinta apbalvošana 

DALĪBNIEKU GRUPAS UN DISTANČU PARAMETRI 

Kontrollaiks - 60 minūtes. 

BĒRNU DISTANCE 

Reģistratūrā no 10:00 līdz 13:30 bez maksas būs saņemama bērnu distances karte ar 

kontrolpunktiem Ziemeļblāzmas parka teritorijā. Šajā distancē netiks veikta laika 

uzskaite, tā ir paredzēta, lai mazākie bērni vecāku pavadībā varētu apgūt orientēšanās 

prasmes. 

PIETEIKŠANĀS 

Pieteikšanās ir noslēgusies. Sacensībām pieteikušies vairāk nekā 400 dalībnieku. 

Grupa km kp kāpums
Paredzamais 
uzvarētāja 
laiks

Grupa km kp kāpums
Paredzamais 
uzvarētāja 
laiks

ME 3,4 17 40 m 13' WE 3,2 17 40 m 14'

M12 2,4 16 20 m 12' W12 2,4 16 20 m 14'

M14 2,7 19 22 m 13' W14 2,7 19 22 m 14'

M16 3,2 17 40 m 14' W16 2,9 15 48 m 14'

M18 3,4 17 40 m 15' W18 3,2 17 40 m 15'

M21 3,2 18 42 m 14' W21 2,9 15 48 m 15'

M35 3,2 18 42 m 15' W35 2,9 15 48 m 15'

M45 3,2 18 42 m 15' W45 2,4 14 42 15'

M55 2,9 15 48 m 16' W55 2,4 14 42 m 15'

M65 2,4 14 42 m 15' W65 2,3 12 32 m 15'

M75 1,7 10 18 m 15' W75 1,7 10 18 m 22'

OPEN 2,3 12 32 m 16'

M K-O 
1/2 F 1,8 14 22 m 6'

W K-O 
1/2 F 1,8 14 22 m 7'

M K-O 
F 1,7 10 26 m 6'

W K-O 
F 1,7 10 26 m 7'



DALĪBAS MAKSA 

Dalībnieks garantē dalības apmaksu. Neierašanās gadījumā nedēļas laikā jāsamaksā 50% 

no dalības maksas. 

Apmaksu iespējams veikt ar pārskaitījumu vai sacensību centrā skaidrā naudā. 

Maksājuma mērķī jānorāda LOF elektroniskās pieteikumu sistēmas pieteikuma kods. 

Biedrība “Sporta klubs Mežaparks” 
Reģ. Nr. 40008129626 
Konta LV49RIKO0000081869260 

STARTA IZLOZE 

Starta kārtība noteikta pēc nejaušības principa, izņemot Pasaules ranga ieskaitē esošās 

18 un elites grupu distances, kurās sacensības notiks apvienotā grupā un starta izloze 

veidota pēc Pasaules sprinta ranga 11. aprīlī - sportisti ar augstāko pozīciju rangā startē 

beigās. 

Starta intervāls ir 1 minūte, izņemot M un W 65 un 75 grupas, kurās tas ir 3 minūtes. 

ATZĪMĒŠANĀS 

Sacensībās tiks izmantota Sportident bezkontakta atzīmēšanās sistēma. 

SŪDZĪBAS UN PROTESTI 

Sūdzības iesniedzamas rakstiskā formā ne vēlāk kā 15 minūtes pēc oficiālo rezultātu 

paziņošanas. Sūdzību izskata organizatori. 

Protests iesniedzams rakstiskā formā ne vēlāk kā 15 minūtes pēc organizatoru atbildes 

uz sūdzību. Protestu izskata žūrija sacensību inspektora vadībā. 

GPS 

18+18 organizatoru izvēlētajiem 18-elites distances sportistiem un visiem knock-out 

sprinta dalībniekiem jāizmanto organizatoru piešķirtās GPS sekošanas ierīces. 

Personīgās GPS ierīces atļauts izmantot, ja tām nav karti attēlojošs ekrāns, nav citu 

komunikācijas funkciju, kā vien ar GPS datu raidīšanu saistītās, un tās netiek izmantotas 

navigācijā. 

Grupas Dalības maksa Atzīmēšanās iekārtas Sportident īre
M / W E €12 €2
M / W 12, 14, 16, 65, 75 €6 €2
M / W 18, 21, 35, 45, 55, OPEN €10 €2



KARTE 

Sacensību karti 2021./2022. gada ziemā un pavasarī sagatavojis Atis Zariņš no OSKB 

"Leonardo". Tās mērogs ir 1:4 000 un augstumlīknes ik pēc 2m. Karte zīmēta pēc 

jaunākās sprinta orientēšanās karšu apzīmējumu specifikācijas ISSprOM 2019-2. 

Karte drukāta uz mitrumizturīga A4 formāta papīra. 

Priekšstartā būs atsevišķi saņemamas leģendas, kuru maksimālais iespējamais izmērs ir 4 

cm x 12 cm 

Distancē dalībniekiem jāšķērso iela speciāli norādītā 
vietā. Piemērs tam, kā tas varētu izskatīties sacensību 

kartē, attēlots kartes fragmentā blakus. Dalībniekiem 

ielu atļauts šķērsot tikai kartē norādītajā vietā - kā 
variantos, kas apzīmēti ar sarkano un zilo līniju. 

Meža apvidus daļā ir daudz taku, kartē ir attēlotas tikai 

izteiktākās. 

APVIDUS 

Sacensību karte aptver daudzveidīgu teritoriju, kurā izdalāmi trīs sprinta orientēšanās 

apvidus tipi: 

- tipisks Rīgas sprinta apvidus: dzīvojamo māju rajons ar skolām, bērnudārziem, kas 

nodrošina salīdzinoši intensīvu kartes lasīšanu un dažviet lielāka mēroga ceļu izvēles; 

- parkveida priežu mežs ar blīvu taku tīklu un nelielām reljefa formām, kas prasīs 

orientēšanās ritma maiņu; 

- Ziemeļblāzmas pils teritorija - kopts parks ar apstādījumiem, rotaļu rīkiem utt. 

Augstuma starpība apvidū ir 20m. Bīstamās vietas - veļas striķi pagalmos, ielas ar mērenu 

satiksmi. 



SACENSĪBU RAJONA IEPRIEKŠĒJĀS KARTES 

OSKB "Leonardo": Ainārs Lagzdiņš, Atis Zariņš, Pēteris Pirtnieks, 1995. 



Atis Rukšāns, 2009. 

Atis Rukšāns, 2014. 


