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NOLIKUMS
PAR ORIENTIERISTU REĢISTRĀCIJU
ORIENTIERISTU DATU BĀZĒ
2014. gada redakcija
1. Orientieristu datu bāzē (ODB) tiek reģistrēti tie orientieristi, kuri:
a. piedalās Latvijas čempionātos ar tiesībām izcīnīt vietas un medaļas (LOF Oskrējiena, O-ar-slēpēm, Velo-O, Taku-O, Rogaininga sacensību noteikumu
6. punkts);
b. piedalās Latvijas kausa izcīņā;
c. ir LOF klubu biedri – neatkarīgi no dalības sacensībās.
Paskaidrojums: Lai piedalītos un iegūtu vietas Latvijas kausa atsevišķos posmos, ODB
reģistrācija nav nepieciešama; taču šo dalībnieku rezultāti netiek vērtēti un neietekmē Latvijas
kausa vērtējumu.

2. Orientieristu reģistrāciju (pārreģistrāciju) veic LOF izpilddirektors vai cita LOF valdes
pilnvarota persona. ODB apkalpošanu veic LOF Valdes nozīmēts ODB administrators.
3. Orientieristus - LOF klubu biedrus reģistrē klubu vadītāji (pārstāvji). Individuālie
orientieristi reģistrējas patstāvīgi.
4. Reģistrācija ODB veicama katru gadu. Reģistrējoties pirmo reizi, katrs orientierists
saņem unikālu ODB numuru (ODB Nr.), kas paliek nemainīgs visu ODB pastāvēšanas
laiku. Orientierista ODB Nr. jāuzrāda, piesakoties LOF pasākumos (Latvijas čempionāti,
Latvijas kausa posmi), to var izmantot arī, piesakoties citiem pasākumiem pēc
vienkāršotas shēmas.
5. Orientieristu reģistrācija vai pārreģistrācija ODB notiek aizpildot ODB reģistrācijas
anketu, iesniedzot to LOF izpilddirektoram un iemaksājot LOF reģistrācijas maksu šī
nolikuma pielikumā noteiktajā apmērā. LOF klubu vadītāji (pārstāvji) reģistrē savu klubu
biedrus vienlaicīgi ar LOF biedru naudas iemaksu saskaņā ar Noteikumiem par LOF
iestāšanās naudu un LOF biedru naudu. Reģistrācijas kārtība sīkāk paskaidrota šī
nolikuma pielikumā. Informācijas papildināšana un precizēšana ir bezmaksas.
6. Katrs orientierists var būt reģistrēts ODB tikai kā viena LOF kluba (LOF
organizācijas) biedrs, izņemot apvienotos klubus, ja tiem kopīgi ir viena LOF biedra
statuss. Kluba maiņas gadījumā ir jāveic pārreģistrācija ODB, sakaņojot to ar vecā un
jaunā kluba vadību.
7. Sportisti, kuru īpašumā ir personīgās E-kartes (Sportident vai Emit), var reģistrēt tās
ODB.
8. Orientieristi piedalās Latvijas kausa izcīņā un ir tiesīgi izcīnīt vietas un medaļas Latvijas
čempionātos no ODB reģistrācijas brīža. Uz attiecīgajām sacensībām ODB stāvoklis tiek
fiksēts, izbeidzoties vārdisko pieteikumu pieņemšanas termiņam. Latvijas čempionātu un
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Latvijas kausa posmu starta protokolos (un ja iespējams - rezultātu protokolos) jāatzīmē
ODB reģistrētie orientieristi.
9. ODB dati tiek uzglabāti un izmantoti saskaņā ar Latvijas likumdošanas normām.
10. Orientēšanās pasākumu rīkotāji bez atlīdzības var saņemt ODB datus no ODB
administratora. Orientēšanās pasākumu rīkotāji ir atbildīgi par to, lai orientieristu privātie
dati (adrese, personas kods, telefona nr., e-pasta adrese) netiktu publicēti, nodoti
trešajām personām vai izmantoti citiem ar pasākuma rīkošanu nesaistītiem mērķiem.

Nolikuma par orientieristu reģistrāciju ODB
pielikums
ODB REĢISTRĀCIJAS MAKSA
(spēkā no 2014. gada)
Orientēšanās ar slēpēm pasākumiem

- bez maksas

Rogaininga pasākumiem

- bez maksas

Taku-O pasākumiem

- bez maksas

Velo orientēšanās pasākumiem

- bez maksas

O-skrējiena pasākumiem:
• REĢISTRĒJOTIES NO KLUBA*

- bez maksas

• REĢISTRĒJOTIES INDIVIDUĀLI

- € 5.00

• REĢISTRĒJOTIES ATKĀRTOTI sezonas laikā (kluba maiņa)

- € 5.00

* Ja klubs nav samaksājis LOF biedru naudu, tad šī kluba biedri maksā
reģistrācijas maksu, reģistrējoties individuāli.

Kluba pilnvarotajam pārstāvim aizpildīta ODB reģistrācijas anketa ar kluba biedru datiem
jānosūta pa e-pastu lof@lof.lv un odb@mona.lv un jāpārskaita nepieciešamā biedru naudas
summa LOF bankas kontā:
● LOF rekvizīti
● ODB anketa (XLS formā)
Ja nepieciešams, var saņemt rēķinu.
Vēlams pieteikt summu un maksātāju LOF izpilddirektoram.
ODB reģistrācija stājas spēkā pēc saistību nokārtošanas.
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