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> 20 GADUS 
ORIENTĒŠANĀS 
SACENSĪBĀS 
NEIZMANTOTS APVIDUS

JAUNA, AUGSTĀKĀS 
KVALITĀTES KARTE 
10KM2

VIENS NO 
SKAISTĀKAJIEM 
APVIDIEM AR PRIEŽU 
SILIEM UN NOGĀŽU UN 
GRAVU MEŽIEM 
LATVIJĀ

Gatavojoties 
skaistajam 
sportiskajam 
piedzīvojumam

2018.gada 18.-19.augusts 
fantastiska iespēja skriet 
Latvijas vispiemērotākajā 
apvidū, vidējai distance, 
rezervējiet jau tagad šos 
datumus savos plānotājos! 

Siguldas Takas turpina 
tradīciju un jau sesto gadu 
aicinās visus Latvijas un 
Baltijas, un iespējams arī 
Pasaules labākos  

turpinā jums 2.lpp ->

orientieristus, kuri būs pagarinājuši savu 
uzturēšanos Latvijā pēc Pasaules čempionāta, uz 
ikgadējām, izaicinošajām un aizraujošajām 
sacensībām Siguldas apkārtnē – Siguldas Kauss 2018 
Orientēšanās sportā. 

2018.gada 18-19.augusts

http://www.siguldastakas.lv/
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PAR SACENSĪBĀM
Katru gadu Siguldas kauss piedāvā jaunus un 
orientēšanās sportam ilgi neizmantotus vai 
arī pilnīgi jaunus apvidus – Turaidas , Nītaures, Mores 
pusē. Arī šogad esam veikuši jaunu kartēšanu un 
dalībniekiem piedāvāsim ļoti aizraujošu un sarežģītu 
apvidu – Krimuldas pag. Inciema pusē – Braslu, kas ir 
viens no izaicinošakajiem apvidiem Latvijā. Gravas, 
mikroreljefs, priežu sili, klintis, necaurejamas 
jaunaudzes, un tā ir tikai neliela daļa no apvidus 
daudzveidības. 

Šogad līdzīgi, kā iepriekšējos piecus gadus, 
dalībniekiem piedāvāsim divu dienu formāta 
sacensības, pirmajā dienā – vidējā distance, otrajā 
dienā – garā distance. 
Par Braslu vairāk stāstīsim nākošajā biļetenā. Skaidrs, 
ka orientieristiem šis būs kārtējais pārbaudījums 
prātam, izturībai un ātrumam, jo apvidus daudzveidība 
liks nopietni koncentrēties un fiziski strādāt visas 
distances garumā. 

Siguldas Kauss 2018 - 
Brasla 

2018.gada 
18-19.augusts 

APVIDUS: 
Braslas labais krasts no 
Varšavām līdz ietekai 
Gaujā, ap 10 km2 

KARTE: 
Mērogs 1:10000, 
horizontāles 2,5m 

KARTES AUTORS: 
Gunārs Dukšte 
(karte zīmēta 2017.g. 
oktobrī-decembrī un 
2018.g. maijā-jūlijā) 

DISTANCES: 
18.08. – Vidējā 
19.08. – Garā 

DISTANČU 
PLĀNOJUMS: 
Kaspars Kārkliņš 

Inspektors: 
Ojārs  Millers

http://www.siguldastakas.lv/ turpinā jums  3.lpp ->



Par karti un apvidu

Tā kā lielākajā daļā Siguldas apkārtnes gravām un mežiem šobrīd ir 
noteikts orientēšanās sacensību embargo līdz 2018.gada augusta Pasaules 
Orientēšanās čempionātam, tad Siguldas Kausa sacensības pēdējos gados notiek 
apvidos, kas ir ārpus embargo zonas, tomēr pietiekami tuvu Siguldai. Arī šogad 
esam atraduši ne mazāk aizraujošu apvidu un gravas Inciema pusē – Braslā, kurās 
jau nedēļu pēc Pasaules čempionāta dalībnieki varēs izmantot savas intelektuālās 
un fiziskās prasmes, lai sacenstos meža distancēs. 

Jau otro gadu mēs sadarbojamies ar Gunāru Dukšti, kas kartes zīmēšanai pieiet 
ar ļoti lielu atbildību un precizitāti. Sacensību karte jau ir gandrīz gatava un ir 
sākta distanču plānošana. 

Sacensības norisināsies Braslas labajā krastā Gaujas 
Nacionālā parka teritorijā, galvenokārt LVM 
apsaimniekotajos mežos, līdzās Inciema Senkrasta 
rezervātam. Kartētā apvidus augstākais punkts 91m vjl, 
zemākais 17m vjl., nogāžu relatīvais augstums sasniedz 40- 
50m. Ļoti daudzveidīgs apvidus ar dažādiem reljefa tipiem 
– Braslas krasts un sāngravas ar stāvām nogāzēm un iežu 
atsegumiem, pauguraine, mikroreljefs. Pārsvarā skujkoku 
mežs ar labu un vidēju caurejamību, maz augsto purvu. 
Privātajos mežos dažāda vecuma izcirtumi ar apgrūtinātu 
caurejamību. Gravās daudz kritušu koku. 

Bīstamas vietas: autoceļš ar nelielu satiksmes intensitāti, 
kas būs jāšķērso gandrīz visām dalībnieku grupām, Braslas 
upes stāvkrasti un lielā smilšu karjera irdenā un stāvā 
nogāze. Daļa apvidus, ap 50 %, OS sacensībām izmantota 
arī agrāk. Iepriekšējā karte – Braslas HES 1993 (393-480M). 

According to Wikipedia, 
newsletters are 
published by clubs, 
churches, societies, 
associations, and 
businesses—especially 
companies—to provide 
information of interest 
to members, customers, 
or employees. Google's 
definition of a 
newsletter is, "a bulletin 
issued periodically to 
the members of a 
society, business, or 
organization." 
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