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ORGANIZĒ 
Mārupes novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās federāciju. 
 
LAIKS, DATUMS 
2018. gada 2. jūnijs,  no plkst. 10.00 līdz 16.00, Jaunmārupes ūdenstornis (shēma) 
 
SPĒLES APRAKSTS 
Pļavā būs izveidots Latvijas plāna kontūra, kuras iekšpusē ir izveidotas Latvijas  izvietoti lielāko 
un interesantāko apdzīvoto vietu (pilsētu, novadu centru) nosaukumi (karodziņu veidā). Kopējo 
apdzīvoto vietu objektu skaits - aptuveni 40. 
Spēles veikšanā tiek izmantoti orientēšanās sacensību elementi (apdzīvoto vietu atrašana 
noteiktā secībā, atzīmēšanās iekārtas, atzīmēšanās uzdevumā noteiktajās vietās (ar jebkādiem 
atzīmēšanās lidzekļiem) 
 
SPĒLES UZDEVUMS 
Dalībniekam tiek izsniegts rakstisks uzdevums – apmeklēt spēles laukumā iezīmētās 
apdzīvotās vietas uzdevumā noteiktā secībā. Katrs dalībnieks veic trīs iepazīšanās distancs un 
uz vērtējumu grupas garāko distanci. 
Sacensību gadījumā- spēles uzdevumu jāveic iespējami ātrā laikā. 
 Pirms spēles uzsākšanas: 
1)      Tiek izveidotas dažāda garuma distances ar apdzīvoto vietu nosaukumiem (piem. 
Kandava, Alūksne, Tukums, Brocēni, Valmiera, Kārsava, Ance, Ilūkste) un tml. Piedāvāto 
distanču garumi no 120-900m) 
2)      Blakus apdzīvoto vietu karodziņiem tiek izvietoti atzīmēšanās (laika kontroles) sistēmas 
ierīces, 
3)      Ja nepieciešams, katram dalībniekam tiek izsniegs individuālās atzīmēšanās (laika 
kontroles) čips. 
Spēles gaitā: 
1)      Dalībniekam tiek piedāvāts veikt vairākus spēles uzdevumus (dažāda garuma un 
sarežģītības), 
2)      Pēc katra spēles uzdevuma veikšanas tiek kontrolēts vai tas ir veikts pareizā secībā , vai 
ir atrastas pareizās atbilstošās vietas, kā arī tiek fiksēts Dalībnieka spēles uzdevuma 
veikšanas  laiks. 
  
DALĪBNIEKU GRUPAS 

S14 
Jaunietes 
2004. gadā dzimušās un jaunākas 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=rcxdfz&centerx=496890.7050769614&centery=6303749.231549856&zoom=2&layer=map&ls=o


S16 
Jaunietes 
2002. gadā dzimušās un jaunākas 

S21 
Sievietes 
Atklātā grupa, bez vecuma ierobežojuma. 

S40 
Sievietes  
1978. gadā dzimušās un vecākas 

V14 Jaunieši 2004. gadā dzimušie un jaunāki 

V16 
Jaunieši 
2002. gadā dzimušie un jaunāki 

V21 
Vīrieši 
Atklātā grupa, bez vecuma ierobežojuma 

V40 
Vīrieši 
1978. gadā dzimušie un vecāki 

 
*Ģimenes grupas -  ģimeņu komandas, kas piedalās komandās bez vērtēšanas. 
 
PIETEIKŠANĀS 
Lai piedalītos medaļu izcīnā, jāpiesakās izmantojot online anketu līdz 30. maija plkst. 23:59: 
pieteikt dalībnieku, pieteiktie dalībnieki. Novēloti pieteikumi netiks pieņemti. 
Sacensību centrā uz vietas varēs pieteikties dalībai tautas distancēs bez vērtēšanas.  
 
VĒRTĒŠANA  & APBALVOŠANA 
Katrā grupa tiek apbalvotas tiek pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā, kas veikuši distanci 
visātrāk. 
Ģimeņu grupās – par katru pareizu distances veikšanu komandai tiek piešķirts suvenīrs. 
 
CITA INFORMĀCIJA 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto 
fotogrāfiju, filmu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 
Aigars Vārna, tel.: 27037985, aigars@lof.lv 

https://goo.gl/forms/TL1pTPHvDHfcNrJB3
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSx4XkTaO2nkre5h92D5k92XszY7VapO-rwlEWUzjwUNu-64XPnW93p-1h7vGwKXWzpv5ZPlUn_CLp-/pubhtml

