PROJEKTS
LATVIJAS ORIENTĒŠANĀS LĪGA
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Mērķis: Apvienojot esošo Latvijas kausu un Latvijas sprinta kausu, izveidot nacionāla līmeņa
orientēšanās sacensību seriālu, kas būtu:
- Kvalitatīvs un interesants esošajiem orientieristiem
- Pieejams un interesants cilvēkiem, kas vēlas nodarboties ar orientēšanās sportu
- Masu medijiem un skatītājiem draudzīgs un veidotu priekšstatu par orientēšanos kā sportu
- Pievilcīgs sponsoriem - gan uzņēmumiem, gan pašvaldībām
- Sacensības, kurās piedalās un pieredzi gūst Latvijas izlases orientieristi
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Vīzija: Gada laikā visā Latvijā tiek rīkoti seši Latvijas Orientēšanās līgas (Līgas) posmi, kas katrs
aptver vienu nedēļas nogali. Sacensībās piedalās ievērojams skaits (>1000) dalībnieku, kas azartiski
piedalās sacensībās. Dalībnieki reizē ir arī skatītāji aizraujošām elites sportistu sacensībām. Līgas
posms ir liels notikums, kas piesaista vietējo iedzīvotāju un nacionālo masu mediju uzmanību.
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Kas notiks ar Latvijas kausu?
Esošās Latvijas kausa sacensības nākotnē tiks dalītas divās daļās - Līgas posmos un Reitinga
sacensībās.
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Kā izskatīsies līgas posms?
Latvijas orientēšanās līgas posms ir centrālais notikums O!Festivālā, kas Latvijas lielākajās pilsētās
ienes orientēšanos tās dažādajos veidos. Līgas ietvaros notiek sacensības meistarīgiem
orientieristiem o-skrējienā, velo-o un taku-o, kā arī vienkāršoti orientēšanās veidi pilsētu
iedzīvotājiem - telpu-o, labirints, foto-o, u.c.
Sacensībām būtu jābūt strukturētām tā, ka Līgas posma dalībniekiem būtu iespējams piedalīties
maksimāli daudzos orientēšanās veidos.
Līgai būs savs kopvērtējums, kurā tiks vērtēta katra distance atsevišķi, kas kopā dos vismaz 12
ieskaites, ja katrā no 6 nedēļas nogalē ir 2 distances. Kopvērtējumam jābūt izveidotam tā, lai
sportists bez iespaida uz rezultātu varētu izlaist vienu sacensību nogali. Kopvērtējumā tiks
aprēķināti punkti, kurus piešķirs par izcīnītajām vietām.

Sezonas pēdējais posms būs izšķirošais. Atkarībā no kopvērtējuma noteikšanas veida, pēdējā posmā
norisināsies vai nu iedzīšanas sacensības vai tiks piešķirti vairāk punktu kā parastā posmā.
Orientēšanās skrējiena distanču attiecība būs garā:vidējā:sprints=1:1:1. Katrā orientēšanās skrējiena
posmā būs jābūt sprinta distancei vai distances daļai, kas ved pa pilsētu.
Apbalvoti tiks gan atsevišķo distanču gan kopvērtējuma uzvarētāji.
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Kas ir reitings?
Reitinga sacensības būs visas sacensības Latvijā, kas atbildīs kaut kādām noteiktām kvalitātes
prasībām.
Reitingu aprēķinās atsevišķi vīriešiem un sievietēm, bet vienādu visu grupu pārstāvjiem - varēs
salīdzināt M12 grupas labāko skrējēju ar M65 vidusmēra orientieristu.
Sacensībās iegūstamo reitinga punktu daudzums būs atkarīgs no tā, cik spēcīgi dalībnieki tajā
piedalās - piemēram, uzvarot nacionālā līmeņa sacensībās iegūstamo punktu daudzums būs daudz
lielāks, nekā kādās reģionālās sacensībās.
Reitings būs izmantojams gan sāncensības veicināšanai, gan arī, lai noteiktu starta kārtību Līgas
sacensībās un citām vajadzībām.
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Sacensību organizācija: Latvijas Orientēšanās līgas posmus organizē Latvijas Orientēšanās
federācija un uzņēmums “O!Latvija“ sadarbībā ar orientēšanās klubiem.
Latvijas Orientēšanās federācija piešķir sacensībām Latvijas Orientēšanās līgas un Pasaules Ranga
sacensību statusus, kā arī kontrolē sacensību kvalitāti.
O!Latvija koordinēs sacensību organizēšanu - vienosies ar klubiem par Līgas sacensību rīkošanu,
palīdzēs klubiem sadarboties savā starpā, utt. OLatvija piedāvās visām līgas sacensībām vienotu
informācijas platformu - mājaslapu, pieteikšanās un samaksas veikšanas sistēmu, biļetenu izveidi,
reklāmu, informatīvo materiālu izveidi, rezultātu apkopošanu. O!Latvija piesaista sponsorus, veic
pārrunas ar pašvaldībām, dabas aizsardzības iestādēm vai citām valsts iestādēm pēc vajadzības. O!
Latvija organizatoriem piešķir sacensību rīkošanai nepieciešamo inventāru. O!Latvija arī ir
atbildīga par darbu ar masu medijiem.
Organizējošais orientēšanās klubs (vai klubi) ir atbildīgs par sacensību kvalitāti - karti, distancēm,
elektronisko atzīmēšanos, tiesnešu darbu, sacensību centra iekārtošanu, utt. Organizējošajam
klubam jāseko O!Latvija izveidotajām sacensību organizēšanas vadlīnijām.
Sacensību organizāciju un atbildības sfēras regulēs dokumentēta vienošanās. Par Latvijas
Orientēšanās līgas posma rīkošanas atbalstu, orientēšanās klubi saņems 75% no samaksātajām
dalības maksām.
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Izveidojot lielu, orientieristiem interesantu, iesācējem atvērtu, sponsoriem pievilcīgu un masu
medijiem draudzīgu orientēšanās seriālu, mēs veicinātu tuvošanos mērķim - 2020.gadā būt
ietekmīgākajam tautas sporta veidam Latvijā.

