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NOLIKUMS / Biļetens Nr.2 
Visi aktīvās atpūtas piekritēji 2018.gada 18. - 19.augustā tiek aicināti uz           
Krimuldas novada Braslu, kur notiks 2018.gada Latvijas Kausa 10.posms        
orientēšanās sportā – SIGULDAS KAUSS 2018.  

Siguldas maratona klubs / Siguldas Takas jau sesto reizi organizēs divu           
dienu aizraujošas un izaicinošas sacensības. Jums droši vien atmiņā         
palicis Gaujas senlejas kolosālais apvidus (2013), Viešu pilskalna        
fantastiskais kanjons (2014), Nītaures skarbie meži (2015), Mores cīņu un          

atmiņu pilnie meži (2016), un Akenstakas savdabīgais apvidus (2017). 

Arī šogad tieši Jums ir sagatavots jauns apvidus un tas nozīmē jaunus izaicinājumus un              
pārbaudījumus prātam un veiklībai. Šis gads prasīs arī izturību, jo otrā diena būs garās              
distances diena, ar šim distances veidam raksturīgajiem garumiem un daudzveidīgajiem ceļu           
izvēles variantiem. 

Sacensību karte zīmēta 2017.gada nogalē un 2018.gada pavasarī. Sacensībās gaidīsim          
ikvienu orientēšanās sporta draugu, sākot no 8 gadu grupas bērniem, līdz 75 gadu grupas              
veterāniem, gan augstas klases sportistus, kā arī tos kas vēl ir ceļā uz panākumiem. 

RĪKOTĀJS 
Biedrība Siguldas Maratona klubs / Siguldas Takas (ar Latvijas orientēšanās federācijas un 
Siguldas novada domes atbalstu). 
 
Galvenais tiesnesis – Kaspars Kārkliņš 
Inspektors – Ojārs Millers 
Karte – Gunārs Dukšte 
Distanču plānošana – Kaspars Kārkliņš 
Sekretāre – Ilona Kārkliņa 
Distanču dienests – Valters Ļubinskis, Atis Heinols, Māris Heinols 
Starta tiesnesis – Māris Heinols, Daniels Kārkliņš 
Reklāma, mājaslapa - Valdis Janovs 
Rezultāti - Māris Zinbergs 

KONTAKTI UN INFORMĀCIJA 
Galvenais tiesnesis: Kaspars Kārkliņš: +371 29184203, kasparsrunning@gmail.com 
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SACENSĪBU CENTRS 
Sacensību centrs: mājas Slūnas-Rudzīši, pie Inciema/Braslas.  
Norādes no Inciema –Valmieras šosejas. 

   

SACENSĪBU PROGRAMMA 

Sestdiena, 18.augusts – vidējā distance 

no pl. 11.00 sacensību centrā “Slūnas” atvērts sacensību sekretariāts 

11.00 – 13.00 dalībnieku reģistrācija un numuru izņemšana 

13.00 sacensību sākums visām vecuma grupām 

No sacensību centra līdz startam 1.dienā: 1.0 km (grupām VS8, VS10 – 100m). 

Svētdiena, 19.augusts – garā distance 

no pl. 10.00 atvērts sacensību sekretariāts 

12.00 sacensību sākums visām vecumu grupām 

ap 15.30 apbalvošana 

No sacensību centra līdz startam 2.dienā: 0.8 km (grupām VS8, VS10 – 100m). 
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PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSAS 

Pieteikumu iesniegšana līdz 14.augustam pl.23.59 izmantojot LOF ODB online pieteikšanās        
sistēmu: http://siguldastakas.com/siguldas-kauss-2018-brasla/ 

● Piesakoties obligāti jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, grupa, klubs, LOF orientēšanās          
datubāzes numurs (ODB), personīgās SportIdent kartes numurs (vai arī jānorāda, ka           
vēlēsies SI karti īrēt). 

● Jautājumus, kas saistīti ar pieteikšanos lūgums sūtīt uz        
e-pastu: kasparsrunning@gmail.com, vai zvanīt pa tel.+37129184203 

 
Dalības maksa par 2 dienām (ja startē tikai 1 dienu, tad 50% no divu dienu cenas): 

● Grupās SV8, SV10 – 6.00 EUR 

● Grupās SV12, SV14 – 10.00 EUR 

● Grupās SV16, SV18 – 12.00 EUR 

● Grupās SV20, SV60, SV65, SV70, SV75, SV80 – 16.00 EUR 

● Grupās SV21E, SV21AB, SV35, SV40, SV45, SV50, SV55 – 22.00 EUR 

Būs iespēja startēt arī vakantajās vietās konkrētā grupā, piesakoties sacensību dienā           
sacensību sekretariātā ne vēlāk, kā 1 stundu pirms sacensību sākuma konkrētajā dienā.            
Šādā gadījumā, starta maksa 1 dienai ir 10.00 EUR (grupās VS8, VS10 – 5 EUR; grupās                
SV21E, SV21AB, SV35, SV40, SV45, SV50, SV55 - 12 EUR). Ja vakantās vietas tajā dienā               
izvēlētajā grupā vairs nebūs, varēs izvēlēties citu, savam vecumam piemērotu vai līdzīgu            
stiprāku grupu. 

● Dalības maksā tiek ieskaitīts ODB un LOF LK nodoklis. 

● SportIdent īre 1 EUR par dienu, ja nav sava personīgā SportIdent un nepieciešams to              
izīrēt no organizatoriem. 

● Piesakoties pēc 14.08, dalības maksa + 50%, reģistrācijas iespējas ierobežotas. Šādā           
gadījumā lūdzu pieteikties individuāli pie organizatoriem; 

● Iesniegtais pieteikums bez dalības maksas, tiks uzskatīts par garantiju dalības maksas           
samaksai sacensību centrā. 

● No pieteiktajiem un nestartējošajiem dalībniekiem tiek iekasēts 50% no dalības maksas 

  

http://siguldastakas.com/siguldas-kauss-2018-brasla/
mailto:kasparsrunning@gmail.com
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DISTANČU PARAMETRI 
Distanču garumi un parametri tiks precizēti 11.08.2018. 

Grupa 18.08. vidējā distance 19.08. garā distance 

 Sievietes Vīrieši Sievietes Vīrieši 

VS8* 1,4km 6KP 1,4km 6KP 1,3km 6KP 1,3km 6KP 

VS10** 1,6km 7KP 1,6km 7KP 1,8km 6KP 1,8km 6KP 

VS12 2-3km 7KP 2-3km 7KP 2-3km 7KP 2-3km 7KP 

VS14 2.5-4km 8KP 2.5-4km 8KP 2.5-4km 8KP 2.5-4km 8KP 

VS16 3-5km 14KP 3-5km 14KP 4-6km 14KP 4-6km 14KP 

VS18 4-6km 15KP 4-6km 15KP 5-7km 15KP 5-7km 15KP 

VS20 4-6km 17KP 4-6km 17KP 5-7km 17KP 6-8km 17KP 

21E 4,8 km - 17 KP 6,2 km 22KP 9,7 - 24 KP 13,3km 29KP 

21A 6-7km 22KP 5-6km 17KP 8-10km 16KP 10-12km 16KP 

21B 4-5km 14KP 4-5km 14KP 5-7km 16KP 7-9km 16KP 

SV35 4-6km 18KP 5-6km 17KP 7-9km 16KP 9-11km 16KP 

SV40 4-6km 17KP 5-6km 17KP 8-10km 16KP 10-12km 16KP 

SV45 4-5km 16KP 5-6km 17KP 4-5km 16KP 7-9km 12KP 

SV50 3-5km 17KP 4-5km 17KP 4-5km 17KP 7-9km 14KP 

SV55 3-5km 17KP 4-5km 14KP 4-5km 17KP 7-9km 17KP 

SV60 3-4km 17KP 4-5km 14KP 4-5km 17KP 6-8km 14KP 

SV65 3-6km 17KP 3,33km 12KP 4-5km 17KP 6-8km 14KP 

SV70 3-3.5km 11KP 3-3.5km 11KP 3-4km 11KP 4-5km 9KP 

SV75 2-3km 7KP 2-3km 7KP 2-3km 8KP 2-3km 8KP 

SV80 2-2.5km 6KP 2-2.5km 6KP 2-3km 6KP 2-3km 6KP 

 

Būs pieejamas arī OPEN distances tiem, kas vēlās startēt bez iepriekšējā pieteikuma: 

 
Atvērtās distances 1.diena - vidējā distance 2.diena - garā distance 

OPEN 1 3-4km 12KP 4-6km 10KP 

OPEN 2 2-3km 12KP 3-4km 10KP 

 
Distances ar * (S8, V8) ir marķētas dabā ar lentīti tā, lai bērns pats, pilnīgi neatkarīgi var                 
skriet un pētīt karti, ja vēlas. Vai arī tikai skriet pa lentīti, ja no kartes pagaidām daudz ko                  
nesaprot :) 
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Distances ar ** (S10, V10) arī ir iemarķētas dabā tā, lai bērns pats var skriet un domāt. Daži                  
KP šīm grupām būs lentītes tuvumā, ne tieši uz tās. Tāpēc neliela pieredze līdzīgās              
distancēs ir ļoti vēlama. 
 
Visām grupām, izņemot VS8 un VS10, starta minūtes izlozes kārtībā. Starta protokols tiks             
publicēts ne vēlāk kā 16.Augustā. Bērnu grupās V,S8 un V,S10 starts brīvi izvēlētā laikā bez               
starta minūtes izlozes. 
 
Distanču plānojums: Kaspars Kārkliņš 

DALĪBNIEKI 
Sacensībās atļauts piedalīties ikvienam dalībniekam bez ierobežojuma, ievērojot dalībnieku         
vecuma un meistarības grupu dalījumu. 
 
Dalībnieki paši atbildīgi par savu fizisko sagatavotību dalībai sacensībās un veselības           
stāvokli. 

STARTA UN FINIŠA KĀRTĪBA 
 
Sportident starta un finiša kārtība:  
– 3 min. pirms starta dalībnieks iztīra/aktivizē (Clear/Check) SI karti starta koridorā 
– 2 min. pirms starta saņem papildus leģendas 
– 1 min. pirms starta nostājas pie savas grupas kartēm, un pēc starta signāla dalībnieks no                
savas grupas kastes paņem karti un dodās distancē. Skrien pa marķējumu līdz K punktam,              
kas apzīmē STARTA vietu kartē. 
 
Dalībnieks ir personīgi atbildīgs, ka startā ir paņēmis pareizo, savas grupas karti. 
Finiša laiks tiek fiksēts dalībniekam atzīmējoties uz finiša līnijas izvietotajās SI Finiša            
stacijās. 
 
No starta iesildīšanās drēbes tiks nogādātas uz finišu. 
 
Dalībnieki startē ar numuriem, kas atradīsies starta vietā, starta numurs paredzēts abām            
sacensību dienām. 
 
Abās dienās starta intervāls starp vienas grupas dalībniekiem 2.minūtes, elites grupas           
dalībniekiem 4.minūtes. 

ATZĪMĒŠANĀS 
 
Atzīmēšanās visām grupām ar elektroniski atzīmēšanās sistēmu SportIdent, personīgo SI          
karšu numuri ir jānorāda pieteikumā. SportIdent īre vienai dienai EUR 1.00 (ja nepieciešams             
to izīrēt no organizatoriem). 
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KARTE UN APVIDUS 

Orientēšanās sporta sacensībām vairāk kā 15 gadus neizmantots apvidus. Vecā karte daļai            
no sacensību apvidus redzama šeit: https://lof.lv/uploads/kartes/1993/480.jpg  

Apvidū pārsvarā sastopams skuju koku meža tips. Katrē sastopami dāžādi meža tipi (sils,             
damaksnis, purvājs). Skrienamība no ļoti labi skrienama meža, līdz apgrūtinoši skrienamam.           
Stigu un taciņu tīkls silā regulārs un izteikts, gravās izzūdošs un neregulārs. 

Orientieristiem ir iespēja vienā kartē izbaudīt mikroreljefu, stāvas gravas, jaunaudzes un           
izcirtumus. Apvidus prasīs pamatīgu koncentrēšanos un spēju ātri pieņemt lēmumus par           
pareizajiem  variantiem. Katra no sacensību dienas pielāgota konkrētajam apvidum: 

● Vidējās distances ies ar mikroreljefu piesātinātā un labi skrienamā mežā, kur ir milzum             
daudz līdzīgu situāciju, ar nelielu devu upju gravām. 

● Garās distances otrajā dienā virzīsies pa izcila reljefa cauraustiem Braslas upes           
krastiem un augšējiem priežu siliem, radot pamatīgu intelektuālu izaicinājumu pareizo          
ceļu variantu izvēlē.  

Kartes autors: Gunārs Dukšte 

 
Karte sagatavota: 2017.gada novembris/ 2018.gada jūnijs ISOM standartā. Augstumlīknes ik          
pa 2,5m. Starphorizontāles lietotas ļoti minimāli vai praktiski nav lietotas, radot lielisku kartes             
lasāmību un ideālu cilvēka acs spēju uztvert kartē izzīmēto reljefu. 
 
Jaunās kartes paraugi: 

 

  

https://lof.lv/uploads/kartes/1993/480.jpg
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KARTES MĒROGS 
 
Grupām VS12, VS14, VS16,VS18,VS20,VS21E, VS21A,VS21B,VS35, VS40, VS45, VS50,        
VS55 gan vidējā, gan garajā distancē kartes mērogs 1:10 000 H2.5m. 
 
Grupām VS8, VS10, VS60,VS65,VS70,VS75, VS80 abās dienās kartes mērogs 1:7 500          
H2.5m. 
 

SACENSĪBU CENTRS 
 
Detalizēta sacensību centra karte tiks ievietota sacensību mājaslapā        
http://siguldastakas.com/siguldas-kauss-2018-brasla/ līdz 12.08.2018. 

TRANSPORTA NOVIETOŠANA 
 
Dalībnieku transporta novietošanai tiks izmantota privātīpašuma teritorija, lūgums sekot         
transporta kustības regulētāju norādījumiem. Maksa par stāvvietu abām dienām 2.00 EUR. 

NAKŠNOŠANAS IESPĒJAS 
Siguldas novada naktsmītnes (viesnīcas, viesu namus u.c.) lūdzu        
skatīt: http://tourism.sigulda.lv/naksnosana/ 

SERVISS SACENSĪBU CENTRĀ 
Sacensību centrā abas dienas darbosies bufete, būs pieejamas labierīcības. Centrā          
darbosies arī sporta inventāra tirdzniecība 
 
APBALVOŠANA 
 
Visu grupu Siguldas Kauss 2018 Braslā 1.- 3. vietas ieguvēji divu dienu summā, tiks              
apbalvoti ar medaļām, pirmās vietas ar balvām. 

ATBILDĪBA 
 
Dalībnieki paši pilnībā atbildīgi par savu veselības stāvokli un gatavību startēt. Startējot            
distancē ikviens dalībnieks pats uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un rīcību. Par             
bērniem sacensību zonā un arī distancē pilnībā atbild viņu vecāki/aizbildņi. 
 
  

http://siguldastakas.com/siguldas-kauss-2018-brasla/
http://tourism.sigulda.lv/naksnosana/
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PAPILDUS INFORMĀCIJA 
 
Piedaloties sacensībās, dalībnieki automātiski piekrīt savu personas datu apstrādei sekojošā          
apjomā: Vārds un Uzvārds – dalībnieka identifikācijai, dzimšanas gads – klasifikācijai, klubs -             
klasifikācijai. Dalībnieka rezultāts, vai distance veikta, un kādā laikā, tiks publicēts Internetā. 
 
Pasākumā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un iegūtie materiāli tikt izvietoti internetā ar              
orientēšanās sportu saistītos resursos vai publicēti preses izdevumos. 
 
Sacensības atbalsta Siguldas novada dome. 

ORGANIZATORA REKVIZĪTI 
 

Biedrība Siguldas Maratona klubs 
Reģ.Nr. 40008240164 
Adrese Sigulda. P.Brieža iela 95-5, LV-2150 
Konts LV90HABA055104107440 

 


