Papildu informācijas – Latvijas orientēšanās čempionāts garajā distance
11.05.2019, Avoti, Launkalnes pagasts, Smiltenes nov.

Programma:
Piektdiena, 10. maijs
No plkst 17:00 līdz 20:00 Modeļa distance Kapusila karjera apkārtnē
(Kartes iespējams pasūtīt piesakoties LOF.LV pieteikumu sistēmā. Cena - 2 EUR. Ierobežots
karšu skaits būs pieejams arī uz vietas sacensību centrā Kartes būs iespējams saņemt uz
vietas sacensību centrā no 17:00 līdz 20:00. Neskaidrību gadījumā zvanīt 20252282).
Sestdiena , 11. maijs
Sacensību centrs – Avoti, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, Shēma: šeit
*Nogriežoties no A2 šosejas uz sacensību centru esiet uzmanīgi, jo uz asfalta ceļa ir daudz
bīstamu iesēdumu!
No 11:30 reģistrācija
12:30 sacensību atklāšana
13:00 starts garajā distancē
ap 16:30 apbalvošana
APVIDUS

Lielākā apvidus daļa ir Mežoles dabas lieguma teritorija ar ierobežotu mežizstrādes klātbūtni.
Mežoles paugurainē izveidojušās savdabīgas sarežģītas reljefa formas. Apvidū absolūtais
augstums sasniedz 240 m vjl. Dominē egļu mežs ar vidēji labu skrienamību. Maz atklātu vietu,
izcirtumu, meža ceļu un taciņu.
Purvos un grāvjos ūdens līmenis pārsvarā ir pazemināts sausā pavasara dēļ, bet teritorijā ir
darbojušies arī bebri un ir atsevišķas vietas, kur iespējams arī augsts ūdens līmenis. Kartes D
daļā – purvi slapj.
Regulārs stigu tīkls. Tā kā teritorija atrodas dabas liegumā, kartes vidusdaļā un D daļā, stigas
nav tīrītas un uzartas, dabā var būt grūtības tās ieraudzīt. Kartes Z daļā – stigas uzartas.
BŪTISKAS IZMAIŅAS
Pēc izlases treneres iesnieguma un valdes lēmuma ir atkāpes no Sacensību noteikumiem
LOF orientēšanās sporta O-skrējiena pasākumiem grupām WM16 un WM18 kartes mērogs
noteikts 1:10 000. Lēmums pamatots ar nepieciešamību Latvijas izlases dalībnieku atlasē
izmantot tāda paša mēroga kartes kā 2019.gada EYOC nolikumā noteiktās.
CITA INFORMĀCIJA
OPEN grupām starts no 13:00 līdz pēdējā dalībnieka startam brīvā kārtībā
Attālums līdz startam – 100m
Dalībnieki
startē
ar
numuriem.
Numuri
sacensību
centrā
pie
reģistrācijas.
Tualetes pieejamas tikai sacensību centrā.
Atspirdzinājumi startā, finišā un distancē visās grupās"Venden" avota ūdens.
Skatītāju etaps M16, MW18, MW20, MW21E un MW35 grupās. Pie marķētā etapa sacensību
centrā būs iespējams atstāt savu dzērienus (dzirdināšanas punkts).
M21E grupā dzirdināšanas punkti pēc aptuveni 7/12 km (W21E grupā pēc 5/8 km km).
MW21E grupām tiks pielietota izkliede.
Iesildīšanās tikai pa ceļu, kur novietota mašīnas (ceļš shēmā uz dienvidiem).

PRECIZĒTI DISTANČU PARAMETRI:
Grupa

Garums, KP

Grupa

Garums, KP

M12

2.6 km 7KP

W12

2.4 km 7KP

M14

4.2 km 10KP

W14

4.0 km 9KP

M16

6.5 km 13KP

W16

4.4 km 12KP

M18

8.4 km 15KP

W18

5.8 km 13KP

M20

9,9 km 16KP

W20

6.1 km 13KP

M21E

14.7 km 25KP

W21E

9.6 km 22KP

M21A

9.3 km 18KP

W21A

5.6 km 11KP

M21B

5.7 km 14KP

W21B

4.1 km 10KP

M35

9.9 km 16KP

W35

6.1 km 13KP

M40

8.3 km 17KP

W40

5.0 km 13KP

M45

7.8 km 16KP

W45

4.6 km 11KP

M50

6.6 km 13KP

W50

4.2 km 11KP

M55

6.0 km 12KP

W55

4.2 km 11KP

M60

5.5 km 14KP

W60

3.9 km 10KP

M65

5.5 km 14KP

W65

3.9 km 10KP

M70

3.9 km 10KP

W70

2.7 km 9KP

M75

3.9 km 10KP

W75

2.7 km 9KP

M80

2.7 km 9KP

W80

2.7 km 9KP

OPEN1

3.9 km 11KP

OPEN2

5.1 km 13KP

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 netiks nogādātas uz finišu.
STĀVVIETA
Uz piebraucamā ceļa atbilstoši organizatoru norādēm. Lūgums sekot tiesnešu norādēm!
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

