
SACENSĪBU CENTRS & NOKĻŪŠANA



Sacensību centrs atradīsies 500 m no mājām “Liepiņas”. 

Koordinātes:

Lat, Lon: 57.012223, 23.277025

LKS: 456096, 318979

Adrese: “Liepiņas”, Lielaisciems, Smārdes pag., Tukuma nov., Latvija, LV-3129

 

Marķējums izvietots uz V1449 Milzkalnē pagriezienā uz Apšuciemu un Radziņciemā pagriezienā uz 
Lustūžkalnu.


PIRMSSTARTA INFORMĀCIJA



Saistībā ar autoceļu remontdarbiem plaši ierobežojumi ir uz Ventspils šosejas posmā no Kūdras 
līdz pagriezienam uz Smārdi. Plānojot braucienus aicinām, ieskatīties remontdarbu kartē VSIA 
Latvijas Valsts ceļi mājaslapā www.lvceli.lv, kur atzīmēti visi aktuālie satiksmes ierobežojumi uz 
valsts autoceļiem. 


AUTO NOVIETOŠANA



Labos laika apstākļos auto būs iespējams novietot līdzās sacensību centram P1, tomēr ne tik 
labos auto iespējams būs jānovieto uz autoceļa un P2. Attālums no P2 līdz sacensību centram 800 
m. Autobusu novietošana uz ceļa ap 500 m no sacensību centra.



Uz ceļa auto novietojami tikai ceļa vienā pusē pēc organizatoru norādījumiem.
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Ēdināšana no Odis Food, būs arī kafijas auto.

Sporta inventāra veikals - OS veikals

WC un izlietne roku mazgāšanai.

Par komentēšanu un atmosfēru rūpēsies orientēšanās “balss” Andris Rupais.

Apvidū izvietoti radiopunkti, būs iespēja sekot līdzi rezultātiem. 





INDIVIDUĀLĀ DISTANCE



No 11:00 ierašanās un reģistrācija

12:00 starts individuālajā distancē ar intervālu startu pēc izlozes

 No sacensību centra līdz startam 800 m, sekojot marķējumam, savukārt no P2 ~ 600 m. 
 Marķējums uz startu vedīs gar apstrādātu lauku malām, lūdzu turēties pie lauku malas, 

neizbradāt sējumus.
 No starta līdz K punktam – 50 m
 Attālums no pēdējā punkta līdz finišam – 70 m
 Grupām W8,M8, W10 un M10 distance būs marķēta
 Open un bērnu grupām brīvais starts līdz plkst. 15.00
 Dalībnieku numuri saņemami startā



Kartes  autors: Ilgvars Caune



Kartes mērogs 1:10 000, izņemot WM 16, 18, 20, 21A, 35 grupas, kurām garajā distancē mērogs 



1:15 000. Augstumlīknes ik pēc 5 m.



Karte drukāta uz mitrumizturīga papīra



Apvidū ierakumi, kuru dziļums variē no pusmetra līdz pat 2 m.



Kartē iezīmētas aizliegtās teritorijas, kas dabā nebūs marķētas.


PRECIZĒTIE DISTANČU PARAMETRI




Apvidū izvietoti dzirdināšanas punkti.




STARTA KĀRTĪBA



–3 minūtes pirms starta dalībnieks reģistrējas, uzrādot tiesnesim SportIdent/ SIAC numuru. 

–2 minūtes pirms starta saņem papildus leģendas. 

–1 minūti pirms starta nostājas uz starta līnijas un pēc starta signāla dalībnieks no savas grupas 
kastes paņem karti. Dalībnieks ir personīgi atbildīgs, ka ir paņēmis pareizo savas grupas karti. 





APBALVOŠANA



Apbalvošana plānota no plkst. 15.30

Balvās gardumi no veikalu tīkla “Maxima” un īpašās Ozona medaļas.




MEISTARKLASE



Pirms apbalvošanas notiks orientēšanās meistarklase, kurā sacensību uzvarētāji paskaidros savu 
veikumu distancē un visi klātesošie varēs kaut ko iemācīties.



STAFETE



Stafešu maiņas demonstrācija plkst.10.45. 



Stafetes starts plkst. 11.00, kas visām grupām kopējs. 



Kopējais starts to komandu skrējējiem, kas nav paspējuši veikt stafetes maiņu, paredzēts 
plkst.13.30.



PRECIZĒTIE DISTANČU PARAMETRI



Otrais etaps ir garāks par pārējiem!


 W12 un M12 grupām distancē pēc 1 KP ir 100m garš marķētais etaps ar uztverošo marķējumu
 Pēc skatītāju etapa visām grupām 3-4 kontrolpunkti, aptuveni 5-8 minūtes skriešanas. 

Izņemot W12 un M12 grupas, kurām no skatītāju KP jādodas uzreiz uz pēdējo KP.
 No stafešu maiņas līdz starta punktam 150m.
 Apvidū nebūs izvietoti dzirdināšanas punkti.



Otrā un trešā etapa veicēji savas kartes paņem paši pēc stafetes maiņas saņemšanas. Pie kartēm 
atradīsies tiesneši. Paņemt sev atbilstošo karti ir pašu dalībnieku atbildība. Visās distancēs 
pielietota farsta izkliede, līdz ar to mežā daudzi KP atrodas tuvu cits citam. Esiet uzmanīgi un 
pārbaudiet numurus! Kontrolpunktu numuri norādīti leģendās. 



Kartes  autors: Ilgvars Caune



Kartes mērogs 1:10 000, izņemot WM 16, 18, 20, 21A, 35 grupas, kurām garajā distancē mērogs 



1:15 000. Augstumlīknes ik pēc 5 m.



Karte drukāta uz mitrumizturīga papīra



Apvidū ierakumi, kuru dziļums variē no pusmetra līdz pat 2 m.



 

Apbalvošana ap plkst.14.30.



Balvās labākajām trīs komandām visās vecuma grupās – gardumi no beķerejas “Slavieši” un īpašās 
Ozona medaļas. Apbalvošanas laikā tiks pasniegta arī ceļojošā klubu balva - Melnais stārķis.

 




DALĪBAS MAKSAS



Lai izvairītos no drūzmēšanās pie reģistratūras, aicinām dalības maksas maksājumus veikt uz 
norādīto konta numuru pirms sacensībām:

Biedrība “Sporta klubs Mežaparks”

Reģ. Nr. 40008129626

Konta Nr. LV49RIKO0000081869260

 




KONTAKTI



Dalības maksas: kristīne.veita@gmail.com



Rēķini Ilzei Ārniecei, rakstot uz info@ozonsok.lv



Vārdiskās komandu sastāvu izmaiņas iesniedzamas līdz 21.maija plkst.19.00, sazinoties ar Kalvi 
Brūnu: kalvis.bruns@gmail.com



Citiem jautājumiem: aiva.jakovela@gmail.com

 




Paldies Lielaisciems saimniekiem Modrim, Andrim, Uldim un Mārim




