Latvijas orientēšanās čempionāts vidējā distance un stafetē – 4. biļetens
Vidējā distance

Programma
Sacensību centrs – Siguldas Futbolgolfa parks (shēma)
Līdz 12:00 dalībnieku ierašanās un reģistrācija
12:15 sacensību atklāšana
13:00 dalībnieku starts izlozes secībā visās vecuma grupās
No 13:40 starts elites grupām
16:00 apbalvošana
Līdz 17:00 vārdisko pieteikumu iesniegšana stafetei
Sacensību atklāšana:

Aicinām visus klubus pulcēties plkst. 12:00 sacensību centrā un kārtoties atklāšanas
parādei.
Stāvvietas

Stāvvietas atradīsies uz privātīpašnieka pļavas. Stāvvietas maksa: 1 EUR – mašīna, 2
EUR – autobuss dienā.
Distanču garumi
Precizēts garums W21B grupai: 2.6 km – 11 kp, kāpums – 140m.
Mērogi
Visās grupās mērogs 1:10000, izņemot MW12, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 grupās – 1:7500.

Starts





Sacensību centrs – starts – 0.9 km
Iesildīšanās drēbes no starta tiks nogādātās finišā.
Startā būs pieejamas tualetes un dzeramais ūdens.
OPEN grupas var startēt brīvā laikā līdz pēdējā sacensību dalībnieka starta minūtei.

GPS
Grupās M21E, W21E grupās jālieto organizatoru izsniegtās GPS sekošanas iekārtas. Ja sportists
atsakās lietot sekošanas iekārtu, tad attiecīgais sportists tiek diskvalificēts. GPS ierīču sadalījums
tiks publicēts kopā ar starta prokolu. GPS iekārtas varēs saņemt 10 minūtes pirms starta –
priekšstarta zonā. Stafetē GPS iekārtas varēs saņemt pirms ienākšanas starta koridorā.
Pirmajam etapam jānodod sava GPS ierīce savas komandas trešā etapa dalībniekam!
Cita informācija

Dalībnieku numuri būs pieejami reģistratūrā sacensību centrā.

Stafete


Stafetē pirmajos divos etapos dalībnieks šķērso finiša līniju, atzīmējas finiša stacijā un
tad nodod etapu nākamajam dalībniekam. Pēdējā etapā vietu sakārtojums tiek noteikts pēc
finiša līnijas šķērsošanas kārtības



Stafetes komandas startēs 3 laikos:
11.00
M21
W170
M18
11.10
M12
M16
W120
11.20
M120
W18
W145

M195
W195
M145

M14
W21
W14

W16
M170
W12


Visās grupās būs skatītāju punkts

Stafetē būs divi dažādi pēdējie kontrolpunkti. Esiet uzmanīgi!

Skatītāju kontrolpunkts atradīsies ārpus Futbolgolfa parka teritorijas. Uz skatītāju KP var
nokļūt izejot pa parka ieeju un apejot žogu apkārt. Aizliegts kāpt tam pāri!

Ieskriešana Futbolgolfa parkā būs marķēta ar sarkanu lentu (žoga šķērsošanas vieta).

Starts tiek slēgts 14:20. Kopējais starts vēl nestartējušiem 2. un 3. etapu dalībniekiem
14:30

Iesildīšanas stafetei tikai Siguldas Futbolgolfa parka teritorijā un pa piebraucamo ceļu
līdz šosejai.

Dalībnieku numuri būs pieejami reģistratūrā sacensību centrā.

OPEN grupu dalībnieki startē plkst. 13:30.
Pieteikumu iesniegšanas kārtība
Izmaiņas stafešu komandu sastāvā jāveic izmantojot http://lof.lv/pieteikumi sistēmu līdz 8.
septembra plkst. 17:00.
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

