APSTIPRINĀTS
LOF valdes sēdē
2019.gada 2.aprīlī

Taku Orientēšanās sacensību sērijas

Latvijas kauss '2019
un

Latvijas Paralimpiskais kauss '2019
nolikums
„Latvijas kauss ‘2019” (turpmāk tekstā „LK ‘2019”) un "Latvijas Paralimpiskais Kauss
‘2019" (turpmāk tekstā „LPK ‘2019”) ir sacensību sērija, kurā , individuālajā vērtējumā nosaka
gada labākos Taku orientieristus Pre-O distancē:
- absolūtajā vērtējumā,
- paralimpiskajā grupā;
- atklātajā grupā;
- jaunatnes grupā;
TempO distancē – tikai absolūtajā vērtējumā;
- Klubu (kolektīvu) konkurencē tiek vērtētas tikai Paralimpiskās komandas.
1. Mērķis un uzdevumi:
1) Radīt līdzvērtības gaisotni un vienot orientieristus ar dažādām fiziskajām īpašībām;
2) Noteikt 2019. gada labākos Latvijas Taku – O dalībniekus, Pre-O distncē absolūtajā
vērtējumā, atsevišķi Paralimpiskajā grupā, atklātajā grupā un jaunatnes grupā. TempO distancē
absolūtajā vērtējumā;
3) Paaugstināt Latvijā rīkoto Taku - O sacensību kvalitāti;
4) Stimulēt jebkura orientierista meistarības izaugsmi Taku – O sacensībās;
5) Iesaistīt orientēšanās sporta nodarbībās jaunus dalībniekus, īpaši Paralimpiskajā grupā;
6) Noskaidrot labāko un aktīvāko Paralimpisko komandu (biedrību, klubu vai kolektīvu);
7) Veicināt Taku-O atpazīstamību Latvijas sabiedrībā.
2. Vadība:
Sacensību sēriju Taku – O LK ‘2019 un LPK’ 2019 vada LOF Taku komisija.
Ranga rezultātu uzskaiti un to apkopošanu veic LOF Taku – O komisijas priekšsēdētāja palīgs
Jānis Bergs (OK-Ziemeļkurzeme)
E-pasts: orient.navigator@gmail.com
3. Dalībnieki:
Individuāli visi Taku – O LK ‘2019 un LPK’ 2019 dalībnieki tiek vērtēti vienā kopējā
absolūtās vērtēšanas protokolā.
No absolūtās vērtēšanas protokola tiek veikts sadalījums trijās grupās:
- Paralimpiskā grupa Par Taku – O LK ‘2019 un LPK’ 2019 pretendentiem var būt tikai
tie dalībnieki, kuriem ir dažādi pastāvīgie fiziskie ierobežojumi (ieskaitot arī ārēji
neredzamos) un pārvietošanās notiek ar fizisko piepūli vai lietojot palīglīdzekļus
(braucamkrēslus, kruķus, spieķus, pavadītāja rokas atbalsts utml).
- Atklātā grupa Par Taku – O LK ‘2019 dalībnieku var būt jebkurš Latvijas orientierists
neatkarīgi no vecuma un dzimuma.
- Jaunatnes grupa - 2003. gadā dzimušie un jaunāki.
Iespējamās apakšgrupas: Ja parādīsies šāda vajadzība, tad LOF Taku-O komisijai ir tiesības,
saskaņojot ar LOF valdi, pēc saviem ieskatiem, katrā grupā veikt sadalījumu apakšgrupās.
4. Taku-O Ranga’2019 LK un LPK sacensības:
Visas LOF Taku-O kalendārā minētās sacensības pretendē uz Taku – O Ranga‘2019 LK un
LPK’2019ieskaiti.
Par atsevišķu sacensību iekļaušanu Taku-O Ranga LK un LPK ieskaitē, katrās sacensībās
atsevišķi lemj LOF Taku-O komisja, ņemot vērā sacensību inspektora vai sacensību žūrijas
ieteikumus.

Prasības Taku-O Ranga LK un LPK ieskaites sacensībām:
Taku – O Ranga LK ‘2019 un LPK ’2019 sacensībām jānotiek saskaņā ar Taku-O sacensību
noteikumiem un jāievēro šādas prasības:
- Taku – O Ranga ‘2019 un LPK’ 2019 ieskaites sacensībās Pre-O distancē ir jābūt ne
mazāk kā 15 KP uzdevumi, un Laika KP sektorā ne mazāk kā 2 KP uzdevumi;
- Taku – O Ranga ‘2019 un LPK’ 2019 ieskaites sacensībās TempO distancē ir jābūt
vismaz 25 KP uzdevumi un vismaz 5 stacijās;
- Ja Pre-O distancē anulēto KP skaits ir lielāks par 30% no distancē iekārtoto KP skaita vai
Laika KP sektorā ir derīgs tikai viens KP uzdevums, tad attiecīgās sacensības Rangā netiek
ieskaitītas;
- Ja TempO distancē pēc nederīgo staciju anulēšanas ir atlicis mazāk par 20 KP uzdevumiem
vai 4 stacijām, tad sacensības Rangā netiek ieskaitītas
Piezīme:
LOF Taku-O komisijai ir tiesības Taku – O LK ‘2019 un LPK’ 2019 sacensību sarakstu
papildināt ar iespējamajām jaunām sacensībām, ja to distanču kvalitāte ir atbilstoša Taku-O
noteikumiem un šī nolikuma prasībām, kā arī svītrot no Ranga saraksta jebkuru no tajā
minētajām sacensībām, gadījumā ja distanču kvalitāte neatbilst Taku-O noteikumu un šī
nolikuma prasībām.
5. Vērtēšana:
Individuālais vērtējums
Taku – O LK ‘2019 un LPK’ 2019 ieskaitē tiek vērtētas Taku-O sacensības tikai gaišajā
diennakts laikā.
Katrās Taku – O LK‘2019 un LPK’ 2019 sacensībās dalībnieka izcīnītos punktus (rezultātu)
aprēķina pēc īpašas formulas:
Pre-O distancē:

TempO distancē:

RP =(DRP/URP*100)-( DS/(LKPn*90)*100/ URP)

RP = US*100/ DS

Izskaidrojums

Izskaidrojums

RP – Ranga punkti;
DRP – Dalībnieka rezultāta punkti;
URP – Absolūti labākā (uzvarētāja) rezultāta punkti;
LKPn– Laika KP uzdevumu skaits;
DS – Dalībnieka sekunžu summa;
90 - Maksimālās soda sekundes uz katru uzdevumu Laika KP sektorā;

RP– Ranga punkti;
US – Absolūti labākā
(uzvarētāja) laika sekunžu
summa
DS – Dalībnieka laika sekunžu
summa

Taku – O LK ‘2019 un LPK’ 2019 sezonas kopvērtējuma rezultātu nosaka dalībnieka labāko
ieskaišu punktu summa.
Ja atsevišķas Taku-O sacensības notiek divas vai vairākas dienas vai arī ja vienā dienā ir divi
starti, tad katrs starts tiek vērtēts, kā atsevišķs sērijas posms.
Taku –O LK ‘2019 dalībnieka sezonas kopvērtējuma rezultātu noteiks, summējot 1/2 labākos
rezultātus (punktus), no 2019.gada sezonā notikušo sacensību skaita, kuras tika atzītas, kā Ranga
ieskaitei derīgas sacensības.
Uz vietu Rangā pretendē visi dalībnieki, kuriem attiecīgajā Taku-O distancē bija ne mazāk, kā
divi starti sezonā un startēja atbilstošajā „Elites” klases distancē.
Paralimpiskais komandvērtējums
Biedrība, klubs vai cita veida kolektīvs, no kura startē Paralimpiskie dalībnieki piedalās
komandu vērtējumā, ja LPK’ 2019 sezonā Taku - O sacensībās ir startējuši vismaz 2 attiecīgās
biedrības, kluba (kolektīva) dalībnieki.
Komandas sezonas rezultātu noteiks, summējot komandas 2 labāko Paralimpisko dalībnieku
sezonā iegūtos punktus (Pre-O + TempO).
6. Apbalvošana:
Atkarībā no LOF budžeta vai eventuālo sponsoru piešķirtā finansējuma, LOF Taku-O komisija
lems atsevišķi un informēs Taku-O potenciālos dalībniekus.

