Olaines skolēnu telpu orientēšanās sacensības

ORGANIZĒ
Olaines Sporta centrs sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās federāciju un SIA O! Latvija
Galvenais tiesnesis – Aigars Vārna (t. 27037985, e-pasts: aigars@lof.lv).

SACENSĪBU MĒRĶI
Parādīt orientēšanos, kā pieejamu sporta veidu jebkuram vecumam un dzimumam;
Iepazīstināt Olaines iedzīvotājus ar telpu orientēšanās aktivitāti.

SACENSĪBU FORMĀTS
Telpu orientēšanās distance atbilst saīsinātai tradicionālajai sprinta distancei.

LAIKS, VIETA
2018. gada 23. marts, Olaines 1. vidusskola (Zeiferta iela 4, Olaine). Shēma: šeit

SACENSĪBU PROGRAMMA
No 13:00 reģistrācija skolēnu sacensībām
No 13.30 līdz 15:30 skolēnu sacensības
16:00 – Tiek slēgts finišs

MEISTARĪBAS GRUPAS
1-3. klase

Jaunietes un jaunieši, kuri mācās 1. – 3. klasē

4. – 6. klase

Jaunietes un jaunieši, kuri mācās 4. – 6. klasē

7. – 9. klase

Jaunietes un jaunieši, kuri mācās 7. – 9. klasē

10. – 12. klase Jaunietes un jaunieši, kuri mācās 10. – 12. klasē un koledžas 1. – 4. kursa studenti

PIETEIKŠANĀS
Uz vietas sacensību centrā. Katram dalībniekam iepriekš būs piešķirts dalībnieka numurs, kuru varēs
uzzināt sacensību centrā.

DALĪBAS MAKSA
Olaines skolu skolēniem – bezmaksas

STARTS
Pirms starta ir atļauts uzturēties tikai norādītajās vietās, netraucējot citiem sacensību dalībniekiem. Nav
atļauts iepazīties ar distanci pirms sava starta, ievērojot godīgas spēles principus un izturoties ar cieņu
pret citiem dalībniekiem.
Dalībniekiem sacensībās jāveic viena distance ar startu jebkurā sev ērtā laikā (norādīts nolikumā).

DISTANCES
Kontrolpunktos jāatzīmējas uz kartes norādītajā secībā (ar līniju savienoti kontrolpunkti / piemērs).
Aptuvenie uzvarētāja laiki katrā distancē ap 10-15 min.

FINIŠS
Pēc finiša kontrolpunkta apmeklēšanas jādodas nolasīt SportIdent karte, lai reģistrētu rezultātu.

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
Katrā klašu grupā tiek apbalvoti trīs labākie zēnu un meiteņu rezultāti.

Labākajai skolai tiek piešķirts ceļojošais kauss.
Skolu kopvērtējumā tiks vērtēta Aktīvākā klase (no Olaines 1. un Olaines 2.vidusskolas). Klase ar vislielāko
dalībnieku skaitu sacensībās iegūs Olaines Sporta centra sarūpētu balvu.
*Ja kādā klasē ir atnācis vienāds skolēnu skaits, tiks vērtēts kopējais labākais laiks.
PAPILDU INFORMĀCIJA
Aizliegts startēt ielas un vieglatlētikas vai orientēšanās sporta apavos ar radzēm. Ieteicams izmantot
sporta apavus ar kuriem var ērti pārvietoties pa cietu virsmu. Lai izvairītos no traumām, lūdzam izmantot
apavus ar pēc iespējas plānāku zoli.
Telpas ir apsildītas. Sacensību centrā būs pieejama tualete.
Iesildīšanās skrējienu var veikt ārpus ēkas.
Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli. Par bērnu veselības stāvokli atbild vecāki, treneri vai
personas, kuras bērnus pavada. Sacensību rīkotāji nenes atbildību par traumām, kas gūtas sacensību
laikā.
Kāpņu telpu apkārtnē jābūt ļoti uzmanīgiem. Neuzmanība var izraisīt smagas sadursmes starp
dalībniekiem.

KARTES
Sacensību apvidū atradīsies no lentām veidoti labirinti – pāri lentām lēkt/kāpt ir aizliegts. Sacensību
rīkotāji patur tiesības diskvalificēt dalībniekus, kas tiks pieķerti, pārkāpjot šo punktu.

ATZĪMĒŠANĀS
Sacensībās tiks izmantota elektroniskā atzīmēšanās sistēma „SportIdent”. Dalībniekiem, kuri reģistratūrā
saņēmuši SportIdent karti, pēc abu distanču veikšanas tā jānodod atpakaļ organizatoriem. Nozaudēšanas
gadījumā, jāmaksā Eur 65,00.

TELPU ORIENTĒŠANĀS PIEMĒRI
Iepriekšējā gadu kartes, rezultātus, bildes un video var apskatīt http://telpuorientesanas.lv .

