
 

 
 

 

33. Tukuma kauss 
orientēšanās sportā 

 

Organizatori. 

COK SILVA 

 

Dalībnieki. 

   Visi orientēšanās sporta un aktīva dzīvesveida cienītāji.  

 

Vieta, laiks un programma. 

Sacensības notiek 2016. gada 1. oktobrī. 

Sacensību centrs: Purvezera apkārtnē (Marķējums no Tukuma-Engures ceļa) 

Ierašanās un reģistrācija sacensību centrā 01.10.2016 no 9.00 līdz 11.00.  

 

Kopējais starts ap 12.00 izvēles distancē  

Vecuma grupās SV 12, 14, 16, A, B, 40, 50, 60, 70  

Atzīmēšanās visās distancēs ar SI kartēm. 

 

Karte un distanču parametri. 

Kartes mērogs - 1:10 000, augstumlīknes - 5 m. 

Izvēles distances, katrai vecuma grupai izvēloties organizatoru noteiktu kontrolpunktu skaitu.  

 

Apbalvošana. 

Visi grupu uzvarētāji saņem COK SILVA un Tukuma novada Domes sarūpētās balvas un diplomus. Apbalvošana 

notiks pl. 14.00.  

Ja grupā dalībnieku skaits līdz 3- apbalvots ar balvu tiek 1. vietas ieguvējs. 

Ja grupā dalībnieku skaits 4-5 – apbalvoti ar balvām tiek 1. un 2. vietu ieguvēji. 

Ja grupā dalībnieku skaits – 6 un vairāk- apbalvoti ar balvām tiek 1., 2., un 3. vietu ieguvēji. 

Specbalva!  Viens sacensību dalībnieks, kurš tiek noteikts izlozē no visu sacensību dalībnieku skaita, saņem 

brīvstartu komandai līdz 3 dalībniekiem Brīvības rogainingā! 

 

Pieteikumi. 

Pieteikšanās līdz ceturtdienai- 2016. gada 25. septembrim plkst. 24.00 aizpildot pieteikšanās veidlapu 

www.coksilva.lv, vai rakstot uz e-pastu sveikuli@sveikuli.lv. Par pieteikšanos no 26. 09-30.09.- piemaksa 1,- eur.  

 
 Par pieteikšanos sacensību dienā un  vietā 01.10.2016 – piemaksa-50%  standarta dalības maksai. 

Ja Dalībnieks ir pieteicies sacensībām, bet jebkādu iemeslu dēļ nav ieradies uz sacensībām, kā arī nav atsaucis savu pieteikšanos 

līdz 2016. gada 29. septembra plkst. 24.00, Dalībnieks sedz organizatoru izdevumus 50% apmērā no Dalības maksas summas. 

 

Dalības maksa. 

SV A, B, 40, 50 - Eur 5,00; 

SV 60, 70 – Eur 3,00; 

SV 12, 14, 16 – Eur 2,00; 

SI kartes īre- Eur 1,00 

Dalības maksa maksājama uz vietas vai ar pārskaitījumu līdz 2016. gada 29. septembrim. 
Biedrība „Orientēšanās un ceļojumu klubs SILVA”,  

Reģistrācijas Nr. 40008061499,  

Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads LV-3139,  

Banka: AS Swedbank 

Konts: LV63HABA0551005150747 

 

Visi sacensību dalībnieki finišā tiek cienāti ar zupu!   
 

Papildus informācija Zipis pa tālr. 29232026 vai sveikuli@sveikuli.lv  

http://www.coksilva.lv/
mailto:sveikuli@sveikuli.lv

