
   Daugavpils atklātais veloorientēšanās čempionāts 

Latvijas MTBO kausa 11.,12.posmi 

Organizē 

Sacensības organizē orientēšanās klubs “Stiga”. 

Galvenais tiesnesis Matīss Ratnieks (+371 20252282), distanču priekšnieks Jānis Gaidelis (+371 

28885241). 

 

Programma 

 

Sacensību centru shēma kartē: šeit 

 

17.septembris, sestdiena 

no 13.00  atvērts sacensību sekretariāts (Stropu estrāde) 

14.00   starts sprinta distancē,  

 

18.septembris, svētdiena  

no pulksten 11.00  atvērts sacensību sekretariāts (viesnīca „Dzintariņš”) 

pulksten 11.30  starts vidējā distancē (veloceliņš pie viesnīcas „Dzintariņš”) 

pulksten 14.30  apbalvošana 

 

Dalībnieki 

S,V - 16, 18, 21, 40, 50 

OPEN – atklātā distance jebkuram interesentam ar startu brīvā laikā. 

 

 Pieteikumi 

Dalībnieki sacensībās piesakās līdz 15.septembrim plkst.23.59. Online reģistrācija: pieteikt 

dalībnieku, pieteiktie dalībnieki. 

 

Dalības maksa 

S,V- 16, 18, OPEN  5,00 EUR par 1 distanci 

S,V- 21, 40  10,00 EUR par 1 distanci 

SI kartes īre 1.00 EUR par dienu. 

OK „ Stiga” biedriem 50% atlaide 

 

Karte un apvidus 

Sprinta sacensību karte. Mērogs 1:7500 (kartes izmērs - A4), h 2,5m. 

Vidējās distances karte. Mērogs 1:15 000 (kartes izmērs-A4), h 2,5m. 

Karšu autors Leonīds Malankovs. Velokartes gatavoja Jānis Gaidelis 2014. un 2016.g. 

Sprinta sacensības risināsies piepilsētas mežā ar daudzām taciņām. Max. augstuma starpība 25 

m. 

Vidējā distancē  priežu mežs. Maksimālā augstuma starpība 20 m. 

 

Starta kārtība 

Starta intervāls abās distancēs 2 minūtes. 

Starta koridorā jāierodas 2 minūtes pirms starta. Karte tiks izsniegta 1 minūti pirms starta.  

 

Apbalvošana 

Visās grupās 1.-3. vietu ieguvēji  tiks apbalvoti ar OK Stiga medaļām. 

 

Papildus noteikumi 

Velo aizsargķiveru lietošana ir obligāta. 

Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem, dalībniekiem jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=kldlzv&centerx=661450.011994303&centery=6198543.997615341&zoom=4&layer=map&ls=o
https://goo.gl/forms/9e796YlcbZg5zQlH3
https://goo.gl/forms/9e796YlcbZg5zQlH3
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GoW9Ov72igig82a8sig9g1C9gIHGFudTpQrF_WR4cxg/pubhtml


Dalībniekiem atļauts nobraukt no kartē iezīmētajiem ceļiem. 

Visiem sacensību dalībniekiem ir saistoši LOF  velo orientēšanās sacensību noteikumi. 

Autotransporta satiksme pa koplietošanas ceļiem sacensību laikā netiks ierobežota! 

Sacensību dalībnieki ir paši atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību. 

 

 

Naktsmītnes un ēdināšana 

Nakšņot iespējams viesnīcā „Dzintariņš” (8EUR), pieteikties pie Sergeja tel.+371 25 977 648, 

līdz 15.septembrim. Citas iespējas skatīt www.visitdaugavpils.lv  
 

http://www.visitdaugavpils.lv/

