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“Līvānu kauss” orientēšanās sportā Gunāra Jāņa Mīkuļa 

piemiņai 

 

Pirmsstarta informācija 

 
 

1.Sacensību programma 
 

1.1.Reģistrācija 

 

Sacensību centrā pie Līvānu 1. vidusskolas stadiona, sporta manēžas līdz plkst. 17.00. 

 

Sacensību centrs, starts, finišs, gājēju pāreja pār Rīgas ielu, autostāvvietas –  

https://ieej.lv/SmQJv  

 

(https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Ric4iM360uVMpz592vQZ7eEfOQ3UFari

&usp=sharing) 

 

Ar automašīnam nebraucam vidusskolas teritorijā, tās novietojam autostāvvietās pie 

Līvānu kultūras centra un Līvānu 1. vidusskolas priekšpusē. 

 

Tualetes skolas sporta manēžas telpās. Ieeja telpās tikai ar apaviem bez radzēm. 

 

1.2. Starts 

 

Kopējais starts visām dalībnieku grupām vienlaikus 17.30 Labirinta skvērā (pretī Līvānu 

1. vidusskolai, otrpus Rīgas ielai). 

 

Iesildīšanās apkārt Līvānu 1. vidusskolas teritorijai, nešķērsojot Rīgas ielu. 

 

Uz startu pulkcējamies plkst. 17.20 Labirinta skvēra centrā. 

 

Rīgas ielu ar intensīvo satiksmes plūsmu šķersojam tikai pa gājēju pārejām. ESAM 

UZMANĪGI! 

 

Pirms starta notīram SI kartes, sastājamies pa grupām, saņemam kartes, neskatāmies, 

gaidām startu. 

 

K punkta nav, sākam orientēties no starta. 

 

1.3. Finišs 

 

Finišēsim Labirinta skvēra malā. No pēdējā kontrolpunkta uz finišu marķējums. Finišā 

fotofiniša nebūs, kurš ātrāk atzīmējas tam labāks rezultāts. 

 

https://ieej.lv/SmQJv
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Ric4iM360uVMpz592vQZ7eEfOQ3UFari&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Ric4iM360uVMpz592vQZ7eEfOQ3UFari&usp=sharing
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Finišā ir tikai finiša stacijas. Pēc finiša nesteidzoties pa gājēju pāreju šķersojam Rīgas 

ielu un dodamies uz sacensību centru, kur notiks rezultātu nolasīšana. 

 

ESAM UZMANĪGI ŠĶĒRSOJOT RĪGAS IELU, TIKAI PA GĀJĒJU PĀREJU! 

 

Kontrollaiks 40 minūtes. 

 

Pēc finiša sacensību centrā karsta tēja un cepumi! 

 

1.4. Apbalvošana 

 

Apbalvošana ar J.G.Mīkuļa sacensību piemiņas medaļām sacensību centrā uzreiz pēc 

rezultātu apkopošanas, 18.30. 

 

 

2.Distances: 
 

Kartes mērogs visām grupām 1:4000, agstumlīknes 2.5 m. Karte zīmēta 2021. gada 

septembrī. 

 

Apvidus – Līvānu pilsētas rajons starp Rīgas ielu, Dzirnavu ielu, Rīgas – Daugavpils 

dzelzceļu un Dubnas upi. Apvidū pārsvarā privātmāju apbūve ar šaurajām pilsētas 

ieliņām un vairākstavu apbūvi Rīgas ielas malā. Distancē izmantota arī dzelzceļa stigas 

josla un Dubnas krasts. 

 

Sacensību rajonā pa ielām zemas intensitātes satiksme, bet vietējie autobraucēji nav 

pieraduši uz ielām vai to krustojumos redzēt skrejošus cilvēkus, ESAM UZMANĪGI UN 

IEVĒROJAM CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMUS. 

 

Bīstamās vietas – 

- pilsētas ielas ar auto satiksmi, kura netiks apturēta, 

- dažas pamestas un nesakoptas teritorijas, esam uzmanīgi un skatāmies zem kājām,  

- stāvais Dubnas krasts 

- stāvais dzelzceļam joslas grāvja nogāze. 

 

Ap sabiedriskajām un daudzzīvokļu mājām daudz puķu dobju un dekoratīvo stādījumu, 

ko kategoriski aizliegts šķērsot. 

 

 

Distanču garumi. 

 

S10 0.9 km  5 k-p   V10 0.9 km  5 k-p 

S12 1.3 km  7 k-p   V12 1.3 km  7 k-p 

S14 2.0 km  13 k-p   V14 2.0 km  13 k-p 

S16 2.3 km  15 k-p   V16 2.4 km  16 k-p 

SA  2.4 km  17 k-p   VA 2.8 km  21 k-p 

SB  2.3 km  15 k-p   VB 2.4 km  15 k-p 

S40 2.4 km  15 k-p   V40 2.4 km  17 k-p 

S50 2.3 km  15 k-p   V50 2.4 km  15 k-p 

S60 2.0 km  13 k-p   V60 2.3 km  15 k-p 



   

  3 

S70 2.0 km  13 k-p   V70 2.0 km  13 k-p 

OPEN 19 k-p 

 

Distanču garumi ir mērīti pa gaisa līniju. Faktiskais ceļš lai apmeklētu sacensību 

kontntrolpunktus būs garāks. 

 

VA grupas, un tikai šai grupai, distancē būs cilpas un vairāki kontrolpunkti jāapmeklē 

divreiz. Esiet uzmanīgi. 

 

 

 

 


