Velo orientēšanās komisijas atskaite par 2013. gadu
Tautas sacensības - visa pamats
Nedaudz vēstures- tikai 2010. gadā sākās Latvijas velo-O reanimēšanas pasākumi.
Šobrīd turpinās mērķtiecīgs darbs tradicionālo OS un MTB sportistu un entuziastu izglītošanā un
iesaistīšanā velo-O aktivitātēs.
2013. gadā 1. maijā Veselīga dzīvesveida dienas ietvaros, jebkuram Mežaparka apmeklētājam tika
piedāvāta iespēja iepazīties ar velo-orientēšanās pamatiem. Rudenī Valmierieši sarīkoja velo-O
sacensības, interese vietējo jauniešu vidū bija liela (īpašs paldies Atim Heinolam- Eiropas jauniešu
kausa bronzas medaļas ieguvējam)
Sistemātisks darbs tiek veikts Magnēta velo-O un xRace velo sacensībās. Rezultāti ir redzami šo
sacensību dalībnieku skaita dinamikā.
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Velomagnēts
Tika turpināts iepriekšējā sezonā iesāktais:
 Arī 2013. gadā norisinājās 10 VM kārtas.
 Visas 10 kārtas norisinājās speciālajās, jaunākajiem starptautiskajiem standartiem
atbilstošās, MTBO kartēs (ISMTBOM2010).
 Dalībniekiem tika piedāvātas 3 dažāda garuma un grūtības pakāpes distances, pie kam
katram dalībniekam katrā kārtā bija iespēja brīvi izvēlēties veicamo distanci, atbilstoši savai

sagatavotībai, pašsajūtai, vēlmēm un mērķiem. Kopvērtējuma aprēķināšanai tika izmantoti
katrai distancei atbilstoši papildus koeficienti.
 Dalībnieki tika vērtēti W un M grupās, bet bija paredzētas aī speciālbalvas labākajiem M16
un M50 vecuma grupu dalībniekiem.
 Velobraucēju (neorientieristu) piesaistīšanai bija speciālais “Kalnu” un “Sprinta” vērtējums,
kur orientēšanās ziņā vienkāršākajos etapos tika izcīnīti speciālie punkti.
Plānotie papildinājumi 2014. gada sezonā:
 Tiks ieviestas atsevišķas jauniešu un veterānu grupas (MW18, 40)
 Kopvērtējuma līderi visās klasifikācijās startēs atšķirīgos līderu kreklos.

xRace velo sacensības

Tika turpināta iepriekšējās sezonās iesāktā sadarbība ar piedzīvojumu sacensību organizatoriem:
 4 stundu izvēles distance 2 vai 3 dalībnieku komandām.
 2013. gadā distances tika plānotas tā, ka komandai visu laiku jābūt kopā- ar mērķi, ka
ideālajā variantā, katrā komandā būtu 1 dalībnieks ar orientēšanās iemaņām un 1-2
dalībnieki, kuri gūst pirmo velo-orientēšanās pieredzi.
 Turpinām pieturēties pie iesāktā- arī šīs sacensības norisinās jaunākajiem starptautiskajiem
standartiem atbilstošā MTBO kartē (ISMTBOM2010).
Plānotie papildinājumi 2014. gada sezonā:
 Papildus xRace plānots organizēt vēl vienas līdzīga formāta sacensības.

„Lielās” velo orientēšanās sacensības Latvijā
Tika īstenoti 2012. gadā nospraustie mērķi:
 savlaicīgi saskaņots un pārdomāts vietējo sacensību kalendārs;
 Spēcīgu ārvalstu sportistu piesaistīšana dalībai Latvijas velo-orientēšanās sacensībās
(Igaunijas, Lietuvas, Krievijas un Baltkrievijas sportisti, t. sk. vairāki pasaules vadošie veloorientieristi);
 Ir audzis Latvijas velo-O čempionāta prestižs, turklāt pirmo reizi tika noskaidroti valsts
čempioni visās individuālajās pamatdistancēs (sprints, vidējā, garā distance);
 Norisinājās “demo” sacensības Kāpas 3-dienu ietvaros.

Plānotie papildinājumi, uzdevumi un izdarītais 2014. gada sezonā:
 Izveidota sava mājas lapa velo.lof.lv ar visu aktuālo informāciju- tai skaitā ar pilnu
kalendāru, jaunumiem, izlases dokumentiem.
 Izveidots vienots Latvijas MTBO kausa kalendārs- Elites sērija. Mērķis ir nodrošināt Latvijas
velo-orientieristiem regulāras augsta līmeņa sacensības, rēķinoties ar mūsu sportistu
finansiālajām iespējām.
 Savlaicīgi publicēts atlases sacensību kalendārs, ļaujot atklātā konkurencē iekļūt izlasē
ikvienam interesentam.
 Plānots ieviest jau ar 2014. gada sezonu izcilību veicinošu izlases finansējuma modeli.
Sportisti, kas izlases sacensībās uzrādīs teicamus un izcilus rezultātus vairs nestartēs par
saviem personīgajiem līdzekļiem.
 Tradicionālās velo-o sacensības ir nolemts rīkot sapārotā formātā, divas vienā nedēļas
nogalē, lai piesaistītu ārvalstu sportistus.
 Organizēt velo-O “demo” sacensības o-skrējiena WRE maču ietvaros.
 Rīkot jebkuram interesentam pieejamus regulārus koptreniņus.

Latvijas velo orientieristu rangs
2013. gadā izveidots Latvijas velo orientieristu rangs. Datu bāzē apkopotas visas kopš 2012. gada
notikušās sacensības (arī tautas sacensības, ar samazinātu koeficientu), rangā tiek skaitīti 4 labākie
pēdējo 12 mēnešu rezultāti visās vecuma grupās. Būtiskas korekcijas nav nepieciešamas.
Skatīt ODB lapā- http://odb.lv/lapa/1045/Velo

Baltijas valstu sadarbība
Saskaņā ar plānoto 2013. gada Baltijas čempionāts ar WRE statusā norisinājās Igaunijā. Igaunijas un
Lietuvas sportisti bija spēcīgāki.
2014. gada Baltijas čempionāts norisināsies 31. maijā – 1. Jūnijā Lietuvā, Klaipēdā (vienlaicīgi ar
Lietuvas čempionātu), un tajos pašos datumos, kā o-skrējiena Baltijas čempionāts. Diemžēl
lietuvieši nokavēja WRE statusa pieteikšanas termiņu.
2013. gadā plānotais EST-LAT līgas projekts netika īstenots. Kā galvenais iemesls minams mūsu un
Igaunijas pārstāvju atšķirīgie uzskati par balvu fonda apmēriem un tā iegūšanas veidu.
Plānotie uzdevumi 2014. gada sezonā:
 Izveidot vienotu Baltijas MTBO līgu, iesākumā iekļaujot tās ietvaros visu 3 Baltijas valstu
nacionālos čempionātus.
 Savlaicīgi sākt gatavošanos 2015. gadā paredzētajam Baltijas čempionātam, kas norisināsies
Latvijā. Iegūt šim čempionātam WRE statusu.

Latvijas velo orientēšanās izlase

2013. gadā Latvijas izlases dalībnieki piedalījās Pasaules un Eiropas čempionātos.
Pasaules kausa posmā Portugālē finansiālu apsvērumu dēļ neviens Latvijas sportists nepiedalījās.
Dalībnieki savus starptautiskos startus sedz no saviem personīgajiem līdzekļiem, izņemot stafetes
sacensības, kas tiek apmaksātas no LOF piešķirtā velo komisijas budžeta.
Tika izveidots Latvijas MTBO izlases velo formu dizains un rasta iespēja tās izgatavot par samērīgu
cenu. Visiem izlases dalībniekiem bija iespēja šīs formas iegādāties (arī par saviem personīgajiem
līdzekļiem).
Ņemot vērā, ka startam Pasaules čempionātā vīru grupā kandidātu skaits bija lielāks nekā IOF
noteiktais katras valsts pārstāvju skaitliskais limits, tika izstrādāta atlases kārtība startam Pasaules
MTBO čempionātā. Šī kārtība tiks turpināta arī turpmākajās sezonās.
Rezultāti:
Par izcilu panākumu uzskatāmas Latvijas junioru izlases dalībnieku izcīnītās divas bronzas godalgas
Eiropas Jauniešu un Junioru čempionātā
 Atis Heinols M17 grupā vidējā distancē,
 Ēriks Gruzde M20 grupā garajā distancē.
Par ļoti labu rezultātu uzskatāma Ineses Kauķes un Ata Heinola izcīnītā 9. vieta Eiropas čempionāta
neoficiālajā (eksperimentālajā) sprinta stafetē Elites grupā.
Par labiem uzskatāmi arī:
 Ērika Gruzdes izcīnītā 10. vieta Pasaules junioru čempionātā garajā distancē;
 Dinas Zobenas (22.v.) un Ineses Kauķes (24.v.) rezultāti dāmu elites grupā Pasaules
čempionāta sprinta distancē.
2013. gadā vairāki Latvijas velo-orientieristi piedalījās vismaz 4 WRE sacensībās, kas ļauj visai
objektīvi paraudzīties uz mūsu velo-orientieristu šābrīža reālo vietu Pasaules elitē.

Pasaules rangs uz 2013. gada 31. decembri:
Kungi

Dāmas

59. Edgars Bričonoks
62. Uģis Voiceščuks
64. Jānis Malcāns

57. Dina Zobena
58. Inese Kauķe
61. Ingrīda Šmite
63. Aiga Strazdiņa

Pārējie ir startējuši mazāk nekā 4 pilnai ieskaitei nepieciešamajās WRE sacensībās.

