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VELO ORIENTĒŠANĀS
2012
SACENSĪBAS
2012. gadā noorganizētas septiņas individuālas sacensības un desmit VeloMagnēta posmi, kopā
sastādot 17 sacensību distances. Baltijas valstīs kopā pa sezonu bija pieejamas 48 sacensību distances.
Visvairāk dalībnieki ir bijis „21“ grupās, bet vismazāk jauniešu vecuma grupās.
Nosaukums
Purva Bridēja kauss
Kāpas MTBO sacensības
Latvijas čempionāts
Latvijas čempionāts
Rīgas MTBO kauss
xRace velo
Daugavpils čempionāts

Datums

Dalībnieki
29
42
66
67
42
147
20

1. maijs
30. jūnijs
4. augusts
5. augusts
12. augusts
7. oktobris
13. oktobris

2012. gada VeloMagnēta sezonā norisinājās 10 sacensību kārtas.
Visas 10 kārtas norisinājās speciālajās, jaunākajiem ISMTBOM 2010 (International Specification for
Mountain Bike Orienteering Maps) karšu standartiem atbilstošās, velo-O kartēs.
Tāpat kā 2011. gadā, dalībniekiem tika piedāvātas 3 atšķirīga garuma un grūtības pakāpes distances,
pie kam, katrs dalībnieks katrā kārtā varēja brīvi izvēlēties veicamo distanci atbilstoši savai
sagatavotībai un pašsajūtai. Kopvērtējuma aprēķināšanai tika izmantoti katrai distancei atbilstoši
papildus koeficienti.
Dalībnieki tika dalīti tikai W un M grupās, bet bija paredzētas balvas arī labākajiem M16 un M50
vecuma grupu dalībniekiem. Diemžēl, jauniešu aktivitāte bija ļoti neliela.
Velobraucēju ne-orientieristu piesaistīšanai tika ieviests “kalnu” un “sprinta” vērtējums, kur
orientēšanās ziņā vienkāršākajos etapos starp KP, tika izcīnīti atbilstošie punkti. Jaunu dalībnieku
piesaistīšana norisinājās arī sadarbojoties ar xRace piedzīvojumu sacensību organizatoriem. Pagaidām
ar nopietnu masveidību velo-O vēl nevar lepoties, tomēr dalībnieku skaita izaugsme VeloMagnēta
sacensībās ir ar augšupejošu līkni:
Vidēji kārtā

Kopā reģistrēti

2010. gada sezona

17

68

2011. gada sezona

25

99

2012. gada sezona

35

135
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IZLASE
Desmit (10) izlases dalībnieki, kuri sezonas laikā piedalījās divos (2) Pasaules kausa posmos un Pasaules junioru čempionātā. Izlase tika noteikta bez atlases sacensībām.
Dalībnieki savus starptautiskos startus sedz no saviem personīgajiem līdzekļiem.
LOF atbalsts Ls 400,00, kas pilnībā izmantots izlašu startiem Pasaules junioru čempionātā Ungārijā un Pasaules kausa posmā Igaunijā.
Izlase startē bez vienota sacensību apģērba.

LATVIJAS IZLASES SPORTISTU REZULTĀTI

Edgars Bričonoks
Toms Veits
Egils Kampuss
Ingrīda Šmite
Gruzde Ēriks H20
Heinols Atis H17
Reinis Grende H20
Aiga Strazdiņa
Mārtiņš Lasmanis
Eduards Rēns

Pasaules kauss #1, Eiropas jauniešu
čempionāts
Čehija, Praga
garā
vidējā
sprinta dist.
dist.
dist.
53
58
56
62
69
56
13 - H20
4 - H17

13 - H20
5 - H17

7 - H20
9 - H17

Pasaules kauss #3, Pasaules junioru čempionāts

Pasaules kauss #4

Ungārija, Veszprem
vidējā
stafete
dist.

Igaunija, Värska
garā
mix
sprinta dist.
dist.
stafete
-

sprinta dist.

garā dist.

35
14 - H20
50 - H20
5 - H20

31 - H20
56 - H20
19 - H20

6 - H20

34 - H20
2 - H20B
5 - H20

33
37

43

41

39
43

11
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PASAULES RANGS – LATVIJAS SPORTISTI

SADARBĪBA
Izveidots Baltijas čempionāts, kas pirmo reizi norisināsies 2013. gada vasarā Igaunijā, gadu vēlāk
Lietuvā un pēc tam Latvijā. Rīkotājvalsts sakrīt ar kāju-o Baltijas čempionāta rīkotājvalsti, tāpēc
iespējams abus pasākumus apvienot vienā, kas būtu svarīgi MTBO attīstībai. Baltijas čempionāts būs
WRE sacensības, kas ik gadu nodrošinās vietējiem sportistiem vismaz vienas WRE sacensības tuvā
apkārtnē (Baltijā).
Sadarbībā ar piedzīvojumu sacensībām „xRace“ izdevies nodrošināt, ka velo „rogainings“ tiek
organizēts ievērojot velo-O karšu apzīmējumus. Tādējādi var uzskatīt, ka mums ir arī sacensības ultragarā distancē (4 h).
Latvijas velo-O entuziastiem ir izveidota iekšējā komunikācijas e-pastu liste, kurai var sekot līdz
jebkurš interesents.

2013
Pilnībā saplānots sacensību kalendārs, kas saskaņots ar Igaunijas un Lietuvas kalendāriem, kā arī
starptautisko kalendāru. Kalendārs apskatāms LOF.lv lapas velo-o izlases sadaļā. Baltijā kopā būs 33
sacensību dienas un divas treniņnometnes.
Veicināt izlases kandidātu skaita pieaugumu, nodrošinot visiem saprotamu atlases sistēmu un iespēju
trenēties kopā ar izlases dalībniekiem, rīkojot treniņnometnes.
Atlases sistēma arī ir jau gatava un publicēta LOF.lv lapas velo-o izlases sadaļā. Uz šo brīdi savu
gatavību kandidēt uz izlasi ir apstiprinājuši 28 sportisti.
Iesaistīt velo orientēšanās vairāk jauniešus, padarot sacensības pieejamākas, rīkojot tās tradicionālo
orientēšanās divdienu ieskaņā vai 1. sac. dienas vakarā.
Jāizveido velo orientieristu rangs, kas apvienotu visas Latvijā notiekošās sacensības.
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VELOMAGNĒTS 2013
VeloMagnēta 2013. gada sezonas ietvaros turpināt iesākto, piedāvājot VeloMagnēta dalībniekiem
jaunus sacensību apvidus.
Jaunu dalībnieku piesaistīšanai un aktīvās atpūtas cienītāju informēšanai par velo-orientēšanos,
piedāvāsim iespēju doties vienkāršā velo-O distancītē arī 1. maijā Mežaparkā notiekošās “Veselības
dienas” apmeklētājiem.
Plānots ieviest Latvijas velo-orientēšanās kalendārā jaunas starptautiskas sacensības- Latvijas MTBO
daudzdienas (Latvian MTBO weekend). 2013. gadā tās norisināsies no 7. līdz 9. jūnijam Baldones
apkārtnē, un šī gada galvenais mērķis ir dot izlases dalībniekiem iespēju sagatavoties Eiropas
čempionātam, īpašu akcentu liekot uz distancēm ar kopējo startu (gatavošanās EČ stafetei, sprinta
stafetei un garajai distancei ar kopējo startu). Šo sacensību ietvaros tiks izcīnītas Latvijas čempionāta
medaļas garajā distancē (ar kopējo startu). Par cik šo sacensību kopvērtējums būs arī papildus ieskaite
VeloMagnēta kopvērtējumā, tad tradicionālās OPEN (vai DIR) grupas tiks aizstātas ar 21A (entuziasti)
un 21B (iesācēji) grupām, savukārt OPEN grupa būs bez sacensību elementa. Paredzēts, ka šīs 3 dienu
velo-O sacensības kļūs par ikgadēju tradīciju Latvijas velo-O dzīvē.

Sagatavoja: Martiņš Līsmanis
Tālr. 26752100
e-pasts: lismanis@gmail.com

