PĒDĒJĀ INFORMĀCIJA
Nokļūšana
Sacensību centrs atradīsies pie Lielbarģu mājām, marķējums izvietots no
Inčukalna apvedceļa. No Siguldas puses iespējams piebraukt arī no Stīveriem.

Sacensību centra koordinātas:
X: 546747, Y: 6328473
Lat: 57.0972266, Lon: 24.7715498
Lielbarģi, Allažu pag., LV-2154

Precizētie distanču garumi:
Grupa

I & II etapi

III etaps

W12

3,04km; 13kp

2,73km; 12kp

M12

3,18km; 14kp

2,95km; 13kp

W14

3,49km; 15kp

3,26km; 14kp

M14

3,70km 13kp

3,48kp; 12kp

W16

4,38km; 16kp

4,01km; 15kp

M16

4,41km 15kp

4,19km; 14kp

W18

3,89km; 14kp

3,52km; 12kp

M18

5,03km; 17kp

4,10km; 16kp

W21

4,41km; 19kp

4,13km; 18kp

M21

5,55km; 20kp

4,50km; 17kp

W120

3,94km; 15kp

3,55km; 13kp

M120

4,47km; 17kp

3,88km; 15kp

W145

3,28km; 20kp

2,83km; 18kp

M145

4,10km; 18kp

3,83km; 17kp

W170

2,71km; 12kp

2,40km; 12kp

M170

3,28km; 20kp

2,83km; 18kp

W195

2,71km; 12kp

2,40km; 12kp

M195

3,28km; 20kp

2,83km; 18kp

Visās grupās paredzēts viens skatītāju kp pēc aptuveni 2/3 līdz 4/5 no kopējā
etapa garuma. Vienīgi M12, W12 un W14 grupās pēc skatītaju kp jādodas uzreiz
uz pēdējo kp.
Sacensību numuri pieejami reģistrācijā un tie būs līmējami pa taisno uz
apgērba.
Apvidū nebūs izvietoti dzirdināšanas punkti, bet atspirdzinājumus atļauts
saņemt skatītāju kontrolpunktā.
Apvidū izvietoti 3 radio KP, būs iespējams sekot līdzi tiešsaistes rezultātiem.
Visām grupām kartes mērogs 1:10 000, augstumlīknes ik pēc 2m.

Distances īpatnības
Otrā un trešā etapa veicēji savas kartes paņem paši pēc stafetes maiņas
saņemšanas. Pie kartēm atradīsies tiesneši, kuri centīsies palīdzēt paņemt
atbilstošo karti, bet, galu galā, tā ir pašu dalībnieku atbildība.
Visās distancēs pielietota farsta izkliede, līdz ar to mežā atrodas daudz kp tuvu
cits citam. Esiet uzmanīgi un pārbaudiet numurus.
Kontrolpunkti numuri uz kartes norādīti blakus to kārtas numuram, piemēram
1-31, 13-100 utt.
Sacensību apvidus kompaktuma dēļ kontrolpunktus savienojošās līnijas dažviet
lauztas vai pārtrauktas, lai uzlabotu kartes lasāmību. Esiet uzmanīgi, sekojot
apmeklējamo kontrolpunktu secībai!
Lai uzlabotu kartes lasāmību sacensību centra rajonā, nav iezīmēts marķējums
līdz K punktam, no pēdējā kp uz finišu, kā arī finiša simbols.
Dažām grupām distance vedīs arī pa Egļupes ciematu, vērojiet satiksmi un esiet
pieklājīgi pret vietējiem iedzīvotājiem!
Sacensības notiks unikālā bijušo šūnakmens raktuvju apvidū. Daudzviet apvidu
klāj dažādu pakāpju purvi, no kuriem vairākie iezīmēti kā ūdenstilpnes - tās
šķērsot ir atļauts.

Sacensību centra shēma

Iesildīšanās atļauta pa piebraucamo ceļu vai arī pa ceļu uz Stīveru pusi.

Serviss sacensību centrā
Sacensību centrā būs iespējams iegādāties orientēšanās ekipējumu un
inventāru OS veikalā.
Par ēdināšanu parūpēsies Odis food.
Finišā visiem dalībniekiem bundžiņa Green cola.
Par komentēšanu un atmosfēras radīšanu sacensību centrā atbildīgais —
orientēšanās “balss”Andris Rupais.
Apbalvošanas laikā tiks pasniegta arī ceļojošā balva - Melnais stārķis.
Balvās – klinģeri un šampanietis.

