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Aktualizēts: 2022.gada aprīlī 

Biedrības OK Meridiāns biedru ieguvumi 

NOLIKUMS 

1. Lai kļūtu par OK Meridiāns biedru, ir nepieciešams aizpildīt pieteikšanās anketu: ŠEIT 

un veikt biedru naudas maksājumu reizi gadā 12,- EUR apmērā līdz 31. martam.  

2. OK Meridiāns biedra ieguvumi: 
● būsi biedrs Latvijas senākajā orientēšanās klubā; 

● tiesības pārstāvēt klubu gan orientēšanās (tiek piešķirts ODB numurs), gan citu sporta 
veidu sacensībās; 

● iespēja piedalīties biedriem rīkotajos pasākumos; 

● Iespēja par īpašām cenām iegādāties orientēšanās sporta tērpu ar Meridiāna krāsām 
un simboliku; 

● bezmaksas dalība "Klubu stafetēs"; 

● naudas balvas par godalgotām vietām Latvijas čempionātos; 

● kopīgi vingrošanas un skriešanas treniņi arī ziemas sezonā, kā arī distanču analīzes 
un teorijas treniņi; 

● biedra karte vai kods, kas nodrošina atlaides pie mūsu atbalstītājiem. 

3. Bērniem un jauniešiem līdz pilnu 20 gadu vecumam dalība klubā ir bezmaksas, taču 

biedra karte un atlaides ir iespējams saņemt tāpat kā pārējiem kluba biedriem.  

4. OK Meiridāns biedriem ir iespēja pretendēt uz naudas balvām par godalgotām vietām 

Latvijas čempionātos orientēšanās skrējienā individuālajās distancēs – vidējā, garajā, 

sprintā, maratonā un naktī. Lai pretendētu uz naudas balvām, biedra gada maksājums 

jāveic PIRMS attiecīgā čempionāta, tāpēc aicinām to izdarīt pirms sezonas sākuma. 

Balvu pasniegšana notiek kluba biedru sezonas noslēguma pasākumā gada beigās. 
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5. Balvu fonds par iegūto vietu distancē, EUR:  

 Jaunieši (līdz W/M 20) Elite (W/M 21E) Veterāni (W/M 35+) 

1. vieta 20 60 20 

2. vieta 15 30 15 

3. vieta 10 20 10 

4. vieta - 10 - 

5. vieta - 10 - 

6. vieta - 10 - 

6. Kluba atbalstītāju piedāvātās atlaides:  
● True Story Sportswear – 20% atlaide visai produkcijai interneta veikalā 

www.truestorysport.com;  
● OSVeikals – 10% atlaide visai produkcijai klātienē un interneta veikalā 

www.osveikals.lv; 
● 10% atlaide personalizētā SportIdent iegādei; 
● atlaides www.xmove.run internetveikalā, tirdzniecības teltī sacensībās un birojā:  

○ Scott Running - 30% atlaide: skriešanas / taku skriešanas inventārs  
○ Naked Sports Innovations - 25% atlaide: skriešanas jostas un vestes  
○ Frenson - 15% atlaide: viss priekš orientēšanās sporta. Kompasi, leģendu 

turētāji, bikses, krekli, zeķes. Atlaide neattiecas uz sacensību ekipējuma iegādi  
○ XMOVE.run - 5% atlaide: visai pārējai tur pieejamai produkcijai, izņemot sporta 

pārtiku  
○ Būs arī ĪPAŠIE piedāvājumi, kuros kluba biedriem būs iespēja iegādāties preci 

par vēl izdevīgākām cenām!  

 

7. Biedra nauda 12 eiro apmērā jāiemaksā bankas kontā reizi gadā līdz  31. martam:  

Biedrība “Meridiāns” 
Reģ. Nr. 40008033743  

A/S SEB banka,  
kods UNLALV2X  

Norēķinu konts LV35UNLA0004000700573 
Maksājuma uzdevums: Biedra nauda par vārds, uzvārds, gads. 

 


