Papildu informācijas – Latvijas orientēšanās čempionāts garajā distance
22.04.2018, slēpošanas bāze “Kamparkalns”

Programma:
Sestdiena, 21. aprīlis
No 15.00 kartes varēs iegādāties sacensību centrā “Kamparkalnā”
No 16 – 20.00 Sacensību modeļa distance Sukturu-Stūrīšu apkārtnē (starta shēma)
Kartes cena – 3 EUR
Svētdiena , 22. aprīlis
Sacensību centrs – slēpošanas kalns “Kamparkalns” Shēma: šeit
Koordinātes Lat: 57.2193589, Lon: 22.6390867
No 10:30 reģistrācija
11:30 sacensību atklāšana
12:00 starts garajā distance
ap 15:30 apbalvošana
APVIDUS
Sacensības norisināsies Kamparkalna apkārtnē, kas ir augstākais punkts Ziemeļkurzemē.
Apvidus -jauktu koku mežs ar caurejamiību no vidējas līdz grūtai, lielas reljefa formas, vietām ar
stāvām nogāzēm. Dažāda lieluma izmēra un formas purvi. Daudzviet tīrīts mežs un aizauguši
izirtumi. Pašlaik mežs ir diezgan labi skrienams un faktiski visos "zaļajos" ātrums ir par gradāciju
labāks. Maz ceļu un taku, bet lielākā daļa stigu labi skrienamas.

CITA INFORMĀCIJA
OPEN grupām starts no 12:00 līdz pēdējā dalībnieka startam brīvā kārtībā
Attālums līdz startam – 400m
Dalībnieki startē ar numuriem. Numuri startā.
Tualetes pieejamas tikai sacensību centrā. Startā pieejama iesildīšanās karte.
Atspirdzinājumi startā, finišā un distancē visās grupās"Venden" avota ūdens.
Tikai MW21E un MW21A grupās būs skatītāju punkts
M21E grupā dzirdināšanas punkti pēc aptuveni 3; 9; 12 km (W21E grupā pēc 2,5; 5; 7.9 km).
Skatītāju punktā MW21E un MW21A grupām būs iespēja atstāt savus dzērienus
MW21E grupām tiks pielietota izkliede.
GPS sekošana
Grupās M21E, W21E jālieto organizatoru izsniegtās GPS sekošanas iekārtas. Ja sportists
atsakās lietot sekošanas iekārtu, tad attiecīgais sportists tiek diskvalificēts.
Grupā M21E 18 labākajiem pēc WRE ranga.
Grupā W21E 7 labākajām pēc WRE ranga.
GPS iekārtas varēs saņemt 10 minūtes pirms starta – starta vietā.
STARTS UN STARTA KĀRTĪBA
–3 minūtes pirms starta dalībnieks reģistrējas, uzrādot tiesnesim SportIdent 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.
No starta iesildīšanās drēbes tiks nogādātas uz finišu.
STĀVVIETA
Stāvvietas maksa: 1 EUR – vieglais auto, 2 EUR – autobuss.
CITAS PIEZĪMES

Organizatoriem ir tiesības mārketinga un reklāmas mērķiem izmantot Latvijas
čempionāta sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez
saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem

