
Apstiprinu:                             V.Beitāns 

 Jelgavas novada sporta centra direktors. 

 

Jelgavas novada čempionāts orientēšanās 

Nolikums 
 

MĒRĶIS UN UZDEVUMI  

1. Stimulēt aktīva dzīvesveida un sporta ieviešanu novada iedzīvotāju ikdienas dzīvē. 

2. Noskaidrot labāko pagasta orientēšanos komandu Jelgavas novadā. 

 

LAIKS UN VIETA.   

Sacensības notiek 2020.gada 20.augusts (ceturtdiena)  Vilce (Zaķu pļava)  un  

27.augusts (ceturtdiena) Valgundes klosteris (marķējums no pagrieziena uz 

“Gošivu”). Brīvais starts no plkst.16:00 – 19.00. Dalībnieki brīvi var izvēlēties, kurā 

kārtā startēs, var arī var startēt abās kārtās, kopvērtējumā  ieskaitīs labāko rezultātu.  

 

VADĪBA  

Sacensības  organizē Jelgavas novada sporta centrs, sadarbībā ar orientēšanās klubu Alnis.  

Sacensību organizatori- Jānis Bergmanis, Vladimirs Saņuks un Sarmīte Belte. Sacensību 

galvenais tiesnesis Inguna Čākure.  

 

DALĪBNIEKI  

❖ Novada čempionātā var piedalīties Jelgavas novada iedzīvotāji (deklarējušies ne 

mazāk kā 3 mēnešus), strādājošie, Jelgavas novadu skolu skolnieki un Jelgavas 

novada skolu absolventi, Jelgavas novada sporta centra audzēkņi.  

❖ Dalībnieki, kuri piedalās novada čempionātā, paši uzņemas atbildību par savu 

veselības stāvokļa atbilstību fiziskajai slodzei sacensību laikā, kā arī ievēro visus 

spēkā esošos noteikumus atbilstoši spēkā esošās situācijas  prasībām  COVID 19 

vīrusa izplatības ierobežošanai. Par nepilngadīgajiem komandu dalībniekiem atbild 

komandas pārstāvis. 

❖ Sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, ko ar parakstu apliecina 

pieteikumā. 

❖ Katrā sacensību kārtā var piedalīties ne vairāk kā 10 dalībnieki, komandu vērtējumā 

tiek vērtēti 5 dalībnieku labākie rezultāti ( 3 vīrieši un 2 sievietes). 

 

PIETEIKUMI   

Vārdiskie pieteikumi pa e-pastu gerda.sirma@jelgavasnovads.lv, līdz 19.augusta plkst. 

12.00 (20.augusta sacensībām Vilcē) un līdz 26.augusta plkst.12.00 (27.augusta 

sacensībām Kalnciemā).  

Ja iepriekšējā dienā nebūs pieteikta komanda, negarantējam dalību sacensībās! 

 

SACENSĪBU NOTEIKUMI UN VĒRTĒŠANA. 

1. distance tehniski sarežģītākā līdz 9 km 

2. distance tehniski sarežģīta līdz 6 km 

3. distance mazliet vienkāršāka līdz 4 km 

4. distance vienkārša līdz 2,5 km 

5. distance iesācēji Līdz 1,5 km 

mailto:gerda.sirma@jelgavasnovads.lv


 

Dalībnieki distanci var izvēlēties atbilstoši savai sagatavotībai un pašsajūtai. Atsevišķās 

kārtās dalībnieki drīkst brīvi mainīt distances. 

 

 SACENSĪBU NORISE 

• Starta grupu dalībnieki izvēlas atbilstoši vecumam un sagatavotībai.  

• Starts atvērts no plkst. 16.00 līdz 19.00  

• Dalībnieki, kuri reģistrējušies Aļņa sacensību seriālam, startē ar Aļņa numuriem, 

pārējiem tiek piešķirti numuri uz vietas. 

• Saņem sacensību karti, leģendas, SI karti. Tā jānostiprina uz rokas tā, lai nepazūd.  

Startējot SI iekārtā CLEAR nodzēš iepriekšējo informāciju no savas SI kartiņas 

(jāsagaida trīs secīgi skaņas un gaismas signāli), veicot vienu atzīmi SI iekārtā 

„Start/Check”, dalībnieks dodas distancē.  

• SI kartiņā veiktās atzīmes kontrolpunktos (arī jāsagaida skaņas un gaismas signāls) un 

distances beigās – iekārtā „Finish” ir apliecinājums, ka dalībnieks distanci veicis 

pareizā secībā. Ja rodas šaubas par elektroniskās iekārtas darbību, noteikti jāizdara 

atzīme ar kontrolpunkta kompostieri kartes malā un pēc distances veikšanas tā 

jāuzrāda tiesnesim.  

• Uzreiz pēc finiša dalībnieks ar skaidri saskatāmu dalībnieka numuru izdara atzīmi 

rezultātu nolasītājā un saņem izdruku ar savu rezultātu.  

• Finišu slēdz, kad distanci veicis pēdējais dalībnieks, bet ne vēlāk kā 20.00  

 

VĒRTĒŠANA 

• Uzvarētāju noteic distancē pavadītais laiks – jo ātrāk, jo labāk. 

Par 1. vietu dalībnieks saņem 1000 punktus; pārējiem censoņiem punktu skaits tiek 

aprēķināts pēc formulas: uzvarētāja rezultāts / dalībnieka rezultāts * 1000. 

Darbojas arī distanču grūtības koeficients: 

1. distancei – 1.3 (ja ir vismaz 3 dalībnieki), 

2. distancei – 1.0, 

3. distancei – 0.7, 

4. distancei – 0.4, 

5. distancei – 0.2. 

 

Komandas kopvērtējumu veido 3 labāko vīriešu un 2 sieviešu uzrādīto punktu summa. 

Uzvar komanda ar lielāko punktu summu.    

 

APBALVOŠANA  

Sacensībās individuāli labākie trīs vīrieši un labākās trīs sievietes tiek apbalvotas ar 

medaļām  (katrā kārtā un katrā distancē) 

 

 

 

 

 

 

 



PIETEIKUMS 

 

Jelgavas novada 2020.gada čempionātam orientēšanās 
 

 

Komanda: _____________________________ 

 

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Dzimšanas 

 gads 

Saistība ar Jelgavas 

novadu (norādīt 

konkrētu darba vietu, 

adresi utt.) 

Sportista 

paraksts 

1.      

 

2.      

 

3.      

 

4.      

 

5.      

 

6.      

 

7.      

 

8.      

 

9.      

 

10.      

 

 

Komandas dalībnieks ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazīstināts ar drošības un kārtības 

noteikumiem sporta sacensībās un apņemas tos ievērot un pats atbild par savu veselības 

stāvokli. 

 

 

 
  

Pagasta pārvaldes vadītājs : 

 

 

       Sporta organizators:  

 

Datums_________________ 

 

 

 


