
Latvijas kauss rogainingā 2019 
 

Latvijas kauss rogainingā (turpmāk - LKR) ir izveidots, lai nodrošinātu rogaininga sacensību 

kvalitāti, masveidību un atpazīstamību. 

LKR sacensības rīko saskaņā ar Latvijas Orientēšanās federācijas (LOF) apstiprinātiem 

“Rogaininga sacensību noteikumiem” LOF rogaininga komisijas uzraudzībā (noteikumi atrodami 

vietnē rogaining.lv); 

LKR ir LOF rogaininga sacensības. LKR kopvērtējums tiek aprēķināts divās kategorijās: īsās 

sacensības ar laika limitu no 4h līdz 6h un vidējās sacensības ar laika limitu no 8h līdz 12h.  

 

LKR 2019 posmi īso sacensību kategorijā: 

Datums Nosaukums Kontrollaiks Vieta Rīkotājs 

02.03 Embūtes rogainings 4h Embūte Multisports.lv 

04.-05.05 Ziemeļkurzemmes nakts 
rogainings 

6h Ventspils OK Ziemeļkurzeme 

01.06 Šlokenbekas rogainings 6h Tukums COK Silva 

08.06 LČ rogainingā satelītsacensības 6h Inčukalns OK Ziemeļkurzeme 

13.07 Vivobarefoot Baskāju rogainings 3h*/4h Jūrmala LOF 

14.07 Grobiņas rogainings 6h Kapsēde DR Krasts 

11.08 Teku Taku rogainings 4h Meņģele Teku Taku 

12.10 Kuiteņa Maldonis 6h Valka/Valga Meža taku skrējieni 

02.11 Lapsu rogainings 6h Pārgauja R24.lv 

16.11 Brīvības rogainings 4/6h Jaunpiebalga COK Silva 

26.12 Ziemassvētku izvēle 4h Dobeles 
apkārtne 

Sprīdītis TSK 

 

* LRK kopvērtējumā tiek vērtēti arī sportisti 3h Baskāju klasē. 

 

LKR 2019 posmi vidējo sacensību kategorijā: 

Datums Nosaukums Kontrollaiks Vieta Rīkotājs 

02.03 Embūtes rogainings 8h Embūte Multisports.lv 

04.-05.05 Ziemeļkurzemmes nakts 
rogainings 

12h Ventspils OK Ziemeļkurzeme 

22.-23.06 Pusnakts rogainings 8h Kosa R24.lv 

11.08 Teku Taku rogainings 8h Meņģele Teku Taku 

02.11 Lapsu rogainings 12h Pārgauja R24.lv 

 

LKR dalībnieki: 

 Par LKR dalībnieku kļūst jebkurš, kas piedalījies vismaz vienā LKR posmā. 

 LKR vērtējumu nosaka dalībnieku individuālie rezultāti atsevišķi vīriešiem (M) un 

sievietēm (W) šādās grupās: 

o Atklātā (Open) – visi dalībnieki; 

o J – junioru apakšgrupas, dalībnieku vecums ir mazāks par 23 gadiem; 

o V – veterānu apakšgrupa, dalībnieki ir 40 gadus veci vai vecāki; 

o SV – superveterānu apakšgrupa, dalībnieki ir 55 gadus veci vai vecāki; 



o UV – ultraveterānu apakšgrupa, dalībnieki ir 65 gadus veci vai vecāki. 

 LKR dalībnieki tiek vērtēti Atklātajā grupā un visās tajās vecuma grupās, kurām tie 

kvalificējas LKR sacensību dienā; 

 LKR tiek ieskaitīti rezultāti grupās, kur pārvietošanās veids ir ar kājām. 

 

LKR kopvērtējuma aprēķins: 

 LKR vērtējumu aprēķina visiem dalībniekiem, kas piedalījušies vismaz vienā no LKR 

posmiem.  

 LKR vērtējumā īso sacensību kategorijā summē 5 labākos rezultātus LKR sezonas 

sacensībās. Vidējo sacensību kategorijā summē 3 labākos rezultātus  

 LKR kopvērtējumu aprēķina, summējot punktus, kurus katrā LKR posmā iegūst pēc 

formulas: (dalībnieka punkti) /(grupas uzvarētāja punkti) * 1000. 

 Par grupas uzvarētāja rezultātu tiek uzskatīts labākais individuālais rezultāts sportistam, 

kurš atbilst konkrētajai vecuma grupai, neņemot vērā starta dzimuma un vecuma grupu. 

Tas nozīmē, ka jauktajā komandā startējošie tiks vērtēti katrs savā dzimuma vērtējumā 

pēc labākā rezultāta neatkarīgi no tā, kādā komandā tas iegūts (M, W, vai X). Attiecīgi, 

veterāniem un jauniešiem startējot ar dalībniekiem no citas vecuma grupas, joprojām 

tiks aprēķināts rezultāts arī viņiem atbilstošajā grupā.  

 Gadījumā, kad kādā no grupām ir 2 vai vairāk vienādas labāko rezultātu summas, par 

LKR uzvarētājiem tiek atzīti 2 vai vairāki dalībnieki.  

 

Sezonas nobeigumā LOF organizē LKR uzvarētāju apbalvošanu. 

 

Noteikumi sacensību rīkotājiem: 

 LKR sacensībām jānotiek saskaņā ar Rogaininga sacensību noteikumiem. 

 Divu nedēļu laikā pēc sacensībām jāpārskaita LOF sacensību rīkošanas maksa 

atbilstoši “Nolikumam par Latvijas rogaininga sporta sacensību rīkošanas maksu”. 

 LKR sacensību rīkotājiem ir tiesības bez maksas izmantot rogaining.lv pieejamo 

sacensību reģistrācijas formu, kā arī ieteicams to izmantot, lai būtu vieglāk veikt 

rezultātu apstrādi LKR kopvērtējuma aprēķināšanai. 

 Lai uzlabotu LKR sacensību kvalitāti:  

o sacensību rīkotājiem iespējams konsultēties ar Rogaininga komisiju par 

neskaidriem jautājumiem; 

o katrām LKR sacensībām tiek nozīmēts inspektors, kurš var iesaistīties jau 

sacensību sagatavošanas periodā, noteikti ir klāt sacensībās un pēc sacensībām 

ne vairāk kā divu nedēļu laikā sagatavo inspektora ziņojumu, kuru sacensību 

rīkotāji var izmantot, lai iegūtu zināšanas par potenciālajām problēmām, ar kurām 

var saskarties rīkojot sacensības, kā arī par to risināšanas veidiem. 


