
Siguldas Takas

Orientēšanās klubs
2019g. sezonas pārskats



Siguldas Takas
Mēs esam par veselīgu, jēgpilnu un sportisku laika 

pavadīšanu brīvā dabā ar ģimenēm.

Kluba biedrus vieno:
● pārliecība, ka sportā ir spēks un veselība
● veselības pamatā ir aktīvs dzīvesveids
● mīlestība pret dabu, mežu, tā doto spēku un 

enerģiju
● ģimeniskums



Kas mēs pašlaik esam (22.11.2019)
55 (40) orient 
biedru (visi ODB)

Bērni līdz 13g = 22

Jaunieši <=20g = 5

Pieaugušie = 28

*Ja kādam kaut ko vajag mainīt ODB - lūdzu piesakaties



VFS 2019.g 26.Novembris
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Vasara



Vasara - Jukola - Somija



Vasara - Jukola - Somija





Vasara - Kāpa



Vasara - Kāpa



Kas darīts 2019 sezonā - orient - sacensības
Oragnizētas sacensības:
● Siguldas Telpu Orientēšanās 

2019
○ 5 kārtas
○ Kopā 1618 starti

● Siguldas Kompass 2019
○ Kopā 24 kārtas
○ Kopā 2887 dalībnieku starti
○ 22 organizatori

● Siguldas Kauss 2019 - Turaida
○ 2 dienas
○ ~520 dalībnieku



Kas darīts 2019g sezonā - orient - kartes
Kartogrāfijas attīstība:
● Jaunas kartes

○ Kļavas ciems - Inčukalns (Andis)
○ Egļupe - Barģupīte (Gunārs Dukšte)
○ Stiķeni - Mežmuižas avoti (Gunārs Dukšte)
○ Roķēnu ūdenskr. - Jūdažu purvs (Valdis)
○ Siguldas pils. - Gleznotājkalns - Dagnis Dubrovskis, 

Valdis janovs



Kas darīts 2019g sezonā - orient - kartes
● Jaunas kartes Telpu o

○ Siguldas Bobsleja trase (Valdis)
○ Līgatnes bunkurs (Emīls)
○ ZPS (Valdis)
○ Devons (Valdis)



Kas darīts 2019g sezonā - IT
● IT risinājumi klubam

○ Telpu O kopvērtējuma aprēķināšanas sistēma (Aleksejs 
M)

○ Siguldas Kompass kopvērtējuma risinājums (Māris Z)
○ Mājas lapa up to date
○ Izskrien.siguldastakas.lv RouteGadget
○ Sākta veidot orientēšanās karšu DB un pārskata karte 

(Valdis)



Kompass 2019

24 (19) kārtas

60 km 
lentīte 
iztīta24 (11) orgi

2890 (1784) dalībnieku starti:
● 672 (493) bērni līdz 10 gadiem
● 460 (208) bērni no 11-16 gadiem
● 189 (33) senioru starti
● 1566 (1014) pieaugušo starti

KP izlicējs noskrien 12-15km

Katru kārtu taisa 2 cilvēki (dažas 3 cilv)
(Iekavās 2018.g skaitļi)


