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APSTIPRINU 
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes 

iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītājas p.i. 
 

__________________E. Pastare 
2019. gada 24. maijā 

 
 

“Līvānu kauss” orientēšanās sportā Gunāra Jāņa Mīkuļa piemiņai 
 
1. Mērķis un uzdevums: 

1.1. Popularizēt orientēšanās sportu Līvānu novadā. 
1.2. Iemūžināt izcilā Līvānu novada orientēšanās sporta tradīciju saglabātāja un kopēja 

Gunāra Jāņa Mīkuļa piemiņu. 
1.3. Pilnveidot sacensību pieredzi pieaugušo un jauniešu vidū. 
1.4. Noskaidrot labākos sportistus orientēšanās sportā. 

 
2. Vieta un laiks: 

2.1. Sacensības notiek 2019. gada 25. septembrī plkst. 18.00 Līvānos, Grīvas aktīvās 
atpūtas parkā, LV-5316. 
 

3. Vadība: 
3.1. Sacensības organizē Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Kompass”, OSK 

“Sēlijas Mežs” sadarbībā ar Līvānu novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu 
centru “Kvartāls”. 

3.2. Sacensību galvenais tiesnesis – Varis Peisenieks, tālr. nr. 29252390. 
 

4. Dalībnieki un distances: 
4.1. Distances: 

o S 10, V 10 – 2008. g. dz. un jaun. – pavēles distance. 
o S 12, V 12 – 2006.-2007. g. dz. – pavēles distance. 
o S 14, V 14 – 2004.-2005.g. dz. – pavēles distance. 
o S 16, V 16 – 2002.-2003.g. dz. – pavēles distance. 
o S A, V A, S B, V B – var startēt bez vecuma ierobežojuma – pavēles distance. 
o S 40, V 40 – 1978. g. dz. un vecāki – pavēles distance. 
o S 50, V 50  – 1968. g. dz. un vecāki – pavēles distance. 
o S 60, V 60 – 1958. g. dz. un vecāki  – pavēles distance. 
o S 70, V 70 – 1948. g. dz. un vecāki  – pavēles distance. 
o Tautas klasē var startēt bez vecuma ierobežojuma – vērtējums pēc atrasto 

kontrolpunktu skaita stundas laikā. 
4.2. Dalībnieku ierašanās un reģistrēšanās līdz plkst. 17.30. 
4.3. Kopējais starts plkst. 18.00. 
4.4. Katrs dalībnieks stingri  ievēro ceļu satiksmes noteikumus. 
4.5. Katrs dalībnieks atbild par savam veselības stāvoklim atbilstošu slodzi, ko attiecīgi 

pieteikumā apliecina ar savu personīgo parakstu. 
4.6. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā 

organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 
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5. Sacensību noteikumi: 
5.1. Sacensības notiek ar kopējo startu. 
5.2. Dalībnieki izvēlas sev atbilstošu grupu. 
5.3. Pavēles un marķētās distances jāveic atbilstoši dotajai pavēlei (rezultāts netiek 

ieskaitīts, ja kontrolpunkti netiek atrasti dotajā kārtībā). 
5.4. Finišs kartē netiek norādīts, tas ir starta rajonā. 
5.5. Kontrollaiks – 1 stunda. 
5.6. Dalībnieks pēc finiša ir atbildīgs par sava rezultāta reģistrēšanu. 
5.7. Atzīmēšanās ar elektronisko atzīmēšanās sistēmu Sportident.  
5.8. Karte zīmēta 2016.-2018. gadā, mērogs 1:4000, augstumlīknes 2,5 metri. 

 
6. Finansiālie nosacījumi un dalības maksa: 

6.1. Sportident kartes īre – 0,50 EUR par karti. 
6.2. Dalības maksa:  

o skolēniem un studentiem 0,50 EUR; 
o pensionāriem                   1,00 EUR; 
o pieaugušajiem                  2,50 EUR; 
o Līvānu novada iedzīvotājiem starts sacensībās bez maksas. 

 
7. Apbalvošana: 

7.1. 1.-3. vietu ieguvējus katrā sacensību grupā apbalvo ar medaļām un diplomiem. 
7.2. Sacensību noslēgums un apbalvošana plkst. 19.00. 

 
 

Sagatavoja:  
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes 
iniciatīvu centra "Kvartāls" vadītājas vietniece           M. Vilcāne  
 


