
Tūrisma festivāls Bārtas Rudens 2022. 

Orientēšanās Sacensību 

Nolikums 

Mērķis un uzdevumi: 

Veicināt Dienvidkurzemes novada un viesiem veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu. 

Palielināt orientēšanās sporta atpazīstamību Dienvidkurzemes novadā. 

Noskaidrot labākos orientieristus 6 vecuma grupās. 

  

 Norises laiks un vieta: 

2022.gada 17. septembrī. 

Atpūtas bāzes “ ODS”, Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads. 

Orientēšanās sacensību cents. 

https://www.google.lv/maps/dir//56.3655283,21.1873371/@56.3652809,21.1888681,10

33m/data=!3m1!1e3?hl=lv 

 Organizatori: 

Pašvaldības aģentūra "Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs” 

Dienvidkurzemes novada sporta pārvalde 

Biedrību Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs „DR-Krasts”. 

 

Sacensību galvenais tiesnesis: Jānis Bethers, tel: 29199411.  

  

Programma: 

Tūrisma festivāla atklāšanas parāde: pl. 10.30 atpūtas bāzē "ODS", Bārtas pagasts, 

Dienvidkurzemes novads. 

Dalībnieku reģistrācija: no pl. 12.00 sacensību centrā 

Sacensību sākums: pl. 14:00 sacensību centrā 

Apbalvošana: pl. 18.00 atpūtas bāzē "ODS", 

Pl. 21.00 tūrisma festivāla balle kopā ar grupu "4 KW"  

 

18. septembrī, ikviens pasākuma dalībnieks (bez papildus samaksas) var piedalīties 

organizētā pārgājienā pa Bārtas mežiem,  ~12 km garumā kopā ar gidu no “To Hike” 

https://www.facebook.com/tohike.lv, pārgājiena seriāla “IzPēdo Dienvidkurzemi” 

ietvaros, aizpildot pieteikuma anketu: https://forms.office.com/r/VebMmfmMQF 

 

Dalībnieki: 

S 10; V10 (2012.gadā dzimušie un jaunāki) 

S 14; V14 (2008.gadā dzimušie un jaunāki) 

S; V pieaugušie 

https://www.google.lv/maps/dir/56.3655283,21.1873371/@56.3652809,21.1888681,1033m/data=!3m1!1e3?hl=lv
https://www.google.lv/maps/dir/56.3655283,21.1873371/@56.3652809,21.1888681,1033m/data=!3m1!1e3?hl=lv


SB; VB pieaugušie (Ar nelielām iemaņām orientēšanās sportā) 

S 45; V45 (1977.gadā dzimušie un vecāki) 

S 60; V60 (1962.gadā dzimušie un vecāki) 

OPEN - Iesācēji ar tehniski vieglu distanci. Starts pēc izvēles brīvā laikā. 

  

Aptuvenie distanču garumi: 

S10, V10 marķēta distance 1.2 km 

S14  2.0 km, V14  3.0 km 

S 5,0 km, V 6,5 km 

SB 3.5 km, VB 4.5 km 

S45 4.5 km, V45 6.0 km 

S60 3.0 km, V60 3.5 km 

 OPEN  2.0 km  

  

Starts un starta kārtība: 

–3 minūtes pirms starta dalībnieks reģistrējas, uzrādot tiesnesim SI kartes numuru. 

–2 minūtes pirms starta saņem papildus leģendas. 

–1 minūti pirms starta nostājas uz starta līnijas un pēc starta signāla dalībnieks no 

savas grupas kastes paņem karti.  

Dalībnieks ir personīgi atbildīgs, ka ir paņēmis pareizo savas grupas karti. 

  

Atzīmēšanās: 

Sacensībās tiks izmantota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SportIdent. 

Dalībnieki, kuriem ir personīgais SportIdent, tā numurs jāuzrāda pieteikumā. 

Sport Ident kartes noma – 1 euro 

 

Dalības maksa: 

S10, V10, S14, V14, - bez maksas 

S, V, SB, VB, S45, V,45, - euro 6 

S60, V60, OPEN – euro 4 

Apbalvošana: 

Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā. 

Open grupa ar veicināšanas balvām izlozes secībā. 

 

Pieteikšanās: 

Pieteikšanās līdz 14.septembra 23:59, izmantojot LOF pieteikumu 

sistēmu: https://lof.lv/pieteikumi/  

  

https://lof.lv/pieteikumi/


 Plašāka informācija: http://www.dienvidkurzeme.travel/bartas-rudens/ 

 https://www.facebook.com/drkrasts ,  http://dr-krasts.garm.lv/ 

 

Tel: 29199411 Jānis Bethers 

Starta protokols būs apskatāms 16.09.2022 no pulksten 18:00   http://dr-

krasts.garm.lv/ 

http://www.dienvidkurzeme.travel/bartas-rudens/
https://www.facebook.com/drkrasts
http://dr-krasts.garm.lv/
http://dr-krasts.garm.lv/
http://dr-krasts.garm.lv/

