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Orientēšanās spēļu 3. sacensību posms 

Sacensību sēriju  

„Latvijas Taku - O Rangs ‘2014”  
un  

"Latvijas Paralimpiskais Kauss 2014"   
ieskaites sacensības 

www.taku-o.lv  

Tautas sacensību seriāla  

„Kurzemes – Zemgales Taku-ABC‘2014”  
ieskaites sacensības 
http://okzk.lv/?ucat=39  

 

Neliela atkāpe no tēmas 

Vienlaicīgi šis sacensību posms tiks veltīts trīs īpašiem cipariem (skat. augstāk logo labajā pusē): 

- Augustā aprit mani 65 dzīves gadi; 

- Mazliet vairāk, kā pirms 45 gadiem un arī augustā, es uzzināju, ka ir tāds sporta veids – orientēšanās, līdz ar 

to  esmu tur, kur arī tagad es esmu; 

- Pirms 15 gadiem, no Vaivaru pamatskolas sāku pa visu Latviju art Taku-O vagu, kuru aru joprojām. 

Tāpēc priecāšos redzēt gan esošos, gan bijušos orientieristus un manus atbalstītājus šajās sacensībās. 
\ 

Jūsu Jānis Bergs 

O r i e n t ē š a n ā s  s p ē l e s  

„Ķemermiestiņa Mazā Anniņas LIELĀ BALVA ‘2014” 

Trešais sacensību posms notiks 30. augustā, Ķemeros, Jaunajā parkā pie mākslīgā dīķa. 

Visi punkti, kuri nav šajā dokumentā  ir apskatāmi biļetenā NR 1, ieejot šajā saitē 

http://taku-o.lv/media/2014/013_Kemeri/OS_Kemeri_14_biletens_1P.pdf 

N o l i k u m a  p i e l i k u m s  

( B i ļ e t e n s  N r 2  )  

Programma 
30. augustā 

Līdz  pl 10
45

 – Dalībnieku ierašanās un reģistrācija; 

No  pl 11
00

 Līdz  pl 13
00

– Darbosies starts Pre-O sacensību garajā distancē; 

Apm  pl 15
00 

- sacensību noslēgums, Pre-O garās distances  un Taku-O divcīņas (Pre-O+TempO) laureātu 

apbalvošana un Paralimpisko komandu apbalvošana. 

Apvidus: 
Ķemeru vecais un jaunais parks. 

Distance pārsvarā pa asfaltētiem celiņiem. Ir vietas, kur laika zobs un koku saknes ir asfaltu izlauzušas, bet tas nerada 

problēmas lai pārvietoties arī ratiņkrēslā.  

Dalībniekiem ieteicams nodrošināties ar pret odu līdzekļiem, jo apm 36% no distances, ceļš  būs purvainā apvidū. 

Karte: 
Mērogs 1:5000.  

Starp augstuma līknēm 2 m. 

Apzīmējumi ISSOM 2007 

KP vietu apraksti (leģendas)  tabulu veidā, kartes rāmī labajā pusē. 

Karte uzmērīta 2006.gadā, koriģēta 2014.gada jūlijā – augustā. 

Kartes sagatavošanai izmantoti VZD materiāli, ortofoto 2013.g. uzlidojuma uzņēmumi un O’skrējiena vecās kartes. 

Laika KP 
Pirms distances starta. 

Viena stacija ar četriem uzdevumiem. 

Katram uzdevumam laiks tiks fiksēts atsevišķi. 

Uzdevumu kartes būs blociņa veidā. 

Blociņa vāku drīkstēs atvērt tikai pēc tiesneša komandas „Laiks sākt!”. 

http://www.taku-o.lv/
http://okzk.lv/?ucat=39
http://taku-o.lv/media/2014/013_Kemeri/OS_Kemeri_14_biletens_1P.pdf
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Distance 
3,14 km 25 KP uzdevumi 

UZMANIES ŠĶĒRSOJOT IELAS!!! 
Atsevišķās vietās no viena navigācijas punkta varētu būt vairāki ( 2 vai 3) uzdevumi. 

Atsevišķā KP grupā zīmju (karodziņu) skaitu var noteikt, skatoties burtus KP vietas apraksta tabulas 2.rūtiņā: 

A – viena KP zīme; 

AB – divas KP zīmes; 

AC – trīs KP zīmes; 

AD – četras KP zīmes; 

AE – piecas KP zīmes; 

Dalībnieks uz nākamo KP navigācijas vietu drīkst doties tikai pēc lēmuma pieņemšanas (t.i. kad kontrolkartiņas rūtiņā 

ir veicis atzīmi). 

Distancē būs arī KP tikai ar vienu zīmi (karodziņu) dabā, t.i. „A” punkts. Tur navigācijas vieta dabā nav norādīta, līdz ar 

to navigācijas vieta dalībniekam ir brīvi jāizvēlas pašam, pārvietojoties pa atļautajiem ceļiem, takām. Atgādinu, ka tur 

varētu būt tikai viena no divām atbildēm – A vai Z (Zero, t.i. neatbilst KP aplīša centram kartē un leģendai). 

Atzīmēšanās 
Pirms starta, tiem dalībniekiem, kuriem nav sava kompostiera tiesnesis izsniegs kompostieri, kurš finišā būs 

jāatdod atpakaļ. 

Atzīmēšanās ar savu kompostieri ir jāveic kontrolkartiņas attiecīgajā rūtiņā tā, lai atzīme būtu saskatāma gan 

galvenajā daļā, gan pasaknītī. 

Kontrolkartiņas viena KP līnijā nedrīkst būt vairāk, kā tikai viena atzīme. 

Par kontrolkartiņā veikto KP atzīmes pareizību, katrs dalībnieks ir personīgi atbildīgs. 

Par nozaudētu vai salauztu kompostieri ir jāmaksā 12 Eiro. Tāpēc lūdzam kompostieri saudzēt, jo tev taču 

nav lieka nauda. 

Iesācējiem un tiem, kuri šajā OS disciplīnā startēs pirmo reizi 
Sacensību centrā būs iekārtots apmācību poligons. 

Tāpēc pirms došanās uz Laika-KP sektoru un distancē palūdziet tiesnešiem vai Taku-O lietpratējiem, lai 

paskaidro visu, kas saistīts ar Pre-O sacensībām. 

Lūdzam Laika KP sektorā tiesnešus neapgrūtināt ar liekiem jautājumiem!!! 

Laika KP veicot uzdevumu, lūdzam atbildēt, lietojot starptautisko fonētisko alfabētu: 

A – alfa; 

B – bravo*; 

C – čarlī; 

D – delta; 

E – eko; 

F – fokstrot. 

*  Lai izvairītos no liekām nepatikšanām, gadījumā ja uzskati, ka KP „B” ir tavs lēmums, nevajag atbildēt  

„beta”, jo tiesnesis var pārklausīties un piefiksēt atbildi, kā „D”. Protestus par šo jautājumu GTK nepieņems. 

Iesācēju ērtībām 

Laika KP sektorā uz navigācijas mieta būs „špikeris”, kur zem katra burta būs uzrakstīts starptautiskā 

fonētiskā alfabēta nosaukums. 

Laika KP kartēs zem leģendas tabuliņas un distances kartes otrajā pusē būs iedrukātas KP vietas aprakstu 

(leģendu) tabula ar klāt pievienotu vārdisko izskaidrojumu, kā tās lasīt no tabulas. 

Pirms došanās uz sacensībām, ieteicams ieiet šajās saitēs un tur izlasīt visu, lai būtu dziļāks ieskats par šo 

orientēšanās sporta disciplīnu: 

http://www.draugiem.lv/taku-abc.lv/ 

Pietiekošas priekšzināšanas par Pre-O distanci var iegūt šajā saitē: 

http://www.taku-o.lv/media/Taku_Opamatprincipi.pdf 

Taku-O karšu apzīmējumus ar īsiem izskaidrojumiem gandrīz katram apzīmējumam var apgūt šajā saitē: 

http://www.taku-o.lv/media/Taku_O_TOPOziimes_1.gif  
 

Veiksmīgi  noorientēties  Ķemermiestiņā!!!  

http://www.draugiem.lv/taku-abc.lv/
http://www.taku-o.lv/media/Taku_Opamatprincipi.pdf
http://www.taku-o.lv/media/Taku_O_TOPOziimes_1.gif
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