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latvijas 2017. gada  
orientēšanās čemPionāts

garajā distancē

organiZatori
rīko: LOF, Alūksne/Ape OK un SIA “O! Latvija” 
atbalsta: Alūksnes novada dome

galvenais tiesnesis – Jānis LAZDĀNS
sacensību direktors un  
distanču plānotājs  – Vilnis VEĻĶERIS
galvenā sekretāre – Iveta VEĻĶERE
it – Normunds BĒRZIŅŠ
distanču dienests – Māris VABULNIEKS
starta vecākais tiesnesis – Igors KRŪMIŅŠ 
 
sacensību kontrole
starptautiskais inspektors —  
Sixten Sild (EST)

2017. gada 14. maijs | korneti | alūksnes novads

lat



13. maijs
sestdiena
no 16:00 līdz 20:00
Sacensību modeļa distance Kornetu 
apkārtnē, Raipala ezera A (pie “Mišu” 
mājām)
Shēma: šeit
Koordinātes – Lat: 57.581041 Lon: 
26.990927 
(X: 678836, Y: 6386029).

Kartes varēs iegādāties Latvijas čempionāta 
sekretariātā Kornetos (pašvaldības ēkā) no pulkste 
15.30 – 19.30. Uz kartes būs atzīmēti visi dabā iz-
voietotie kontrolpunkti. Apvidū atradīsies Kontrol-
punkta lukturis bez atzīmēšanās iekārtas. 
Vienas kartes cena 3,- EUR
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14.maijs
svētdiena 
Sacensību centrs – Korneti (Veclaicenes pa-
gasts, Alūksnes novads).  
Shēma: šeit
Koordinātes – Lat: 57.5899161 Lon: 
26.9474333  
(X: 676174 Y: 6386882). 

no 9:30 Atvērts sacensību sekretariāts
11:30 Sacensību atklāšana
12:00 Starts garajā distancē izlozes secībā 
13:00 Starts Elites grupām 
ap 16:00 Apbalvošana

Programma

aPvidus
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Sacensības risināsies Alūksnes augstienes Z daļā, aptuveni 170 - 240m virs jūras līmeņa, Veclaicenē, 
dabas lieguma Peļļi- Korneti teritorijā. Apvidū pārsvarā jauktu koku mežs ar dažādu caurejamību, 
kas mijas ar atklātām teritorijām, izteiktām reljefa formām, vietām stāvas nogāzes un daudz 
dažāda izmēra un formas purviem. Neregulārs kvartālstigu tīkls, kartes teritoriju šķērso dažādas 
kategorijas ceļi, tās Z daļā Latvijas–Igaunijas robeža. Daļa apvidus ir bijusi kartografēta arī 
iepriekš. Karte sagatavotas 2013–2017. gadā, autors V.Veļķeris.

(vecā karte šeit)
Kartes autors: Vilnis Veļkeris

karte

apvidū bīstamas vietas: Pārpurvotas vietas ezeru krastu tuvumā, kā arī autoceļš ar nelielu sa-
tiksmes intensitāti, kas būs jāšķērso visām dalībnieku grupām.



latvijas 2017. gada orientēšanās čemPionāts garajā distancē

dalībnieku gruPas

distanču Parametri 
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Sacensībās var piedalīties ikviens orientierists. Dalībniekiem tiek dota iespēja startēt sev atbilstošā 
vecuma un sportiskās sagatavotības grupā, veikt attiecīgas grūtības un sarežģītības pakāpes dis-
tances. 
Dalībnieki sacensībās piedalās paši uzņemoties visus riskus un atbildību par savu veselības stāvokli 
un drošību.

vs 12; 14; 16; 18; 20; e; 21a; 21b; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80<

OPEN 1 – tehniski viegla un īsa distance
OPEN 2 – vidējas sarežģītības un garuma distance
*OPEN grupās dalībnieki startē sev vēlamā laikā pirms tam reģistrējoties sekretariātā un samaksājot 
dalības maksu.

Karte sagatavota: 2014-2017. gadā.
Slēgtās kartes: Korneti (LOF_NR  598) un Korneti_R (LOF_NR 1129).
Mērogs 1:15000 (MW16-35), pārējām grupām 1:10000, augstumlīknes: 5m
Slēgtā teritorija sacensībām, kurā aizliegts atrasties un izmantot treniņiem: šeit

grupa distances garums, 
kP skaits

kāpumu 
summa

V 12 3.2 km 7KP 100 m
V 14 4.7 km 10 KP 140 m
V 16 6.3 km 13 KP 150 m
V 18 8.8 km 17 KP 260 m
V 20 8.8 km 17 KP 260 m
V E 15.5 km 26KP 320 m
V 21A 10.2 km 20 KP 265 m
V 21B 7.1 km 15 KP 210 m
V 35 9.4 km 17 KP 260 m
V 40 8.8 km 17 KP 260 m
V 45 7.8 km 14 KP 240 m
V 50 7.1km 15 KP 210 m
V 55 6.3 km 13 KP 150 m
V 60 5.8 km 12 KP 185 m
V 65 5.2 km 11 KP 140 m
V 70 4.7 km 10 KP 140 m
V 75 3.8 km 7 KP 120 m 
V 80 3.2 km 7KP 100 m
OPEN 1 4.7 km 10 KP 140 m

grupa distances garums, 
kP skaits

kāpumu 
summa

S 12 3.2 km 7KP 100 m
S 14 3.6 km 8 KP 100 m
S 16 5.0 km 11 KP 140 mk
S 18 5.8 km 12 KP 185 m
S 20 5.8 km 12 KP 185 m
S E 10.2 km 20 KP 265 m
S 21A 6.3 km 13 KP 150 m
S 21B 5.0 km 11 KP 140 m
S 35 6.3 km 13 KP 150 m
S 40 5.8 km 12 KP 185 m
S 45 5.2 km 11 KP 140 m
S 50 5.0 km 11 KP 140 m
S 55 4.7 km 10 KP 140 m
S 60 4.7 km 10 KP 140 m
S 65 4.5 km 10 KP 120 m
S 70 3.8 km 7 KP 120 m
S 75 3.2 km 7KP 100 m
S 80 3.2 km 7KP 100 m
OPEN 2 7.8 km 14 KP 240 m

 VE distancē tiks pielietota izkliede.
 Atbilstoši sacensību noteikumiem distancēs būs pieejamas atspirdzinājuma vietas, kas 

kartē attēlotas ar atbilstošu simbolu. 
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starts, starta kārtība
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 Dalībnieku grupām  VE, V21A, V35, V40, V45, V18, V20, SE būs arī skatītāju punkts un 
marķēts trases posms, kas virzīsies cauri sacensību arēnai. Šī marķētā posma garums aptu-
veni 260 m. Šajā posmā būs atvēlēta vieta arī personīgo atspirdzinājumu novietošanai vai 
tos varēs pasniegt jūsu treneri. Pēc marēķētā posma VE, V21A un SE grupu dalībniekiem būs 
jāveic apmēram 2,2km, bet pārējām no 0.9km – 1.2km.

Būs iekārtotas viena starta vieta. Starts no sacensību arēnas atradīsies 350 m. 
Starts pēc izlozes, izņemot OPEN 1 un OPEN 2 grupām, kad dalībnieks brīvi sev izvēlētā laikā var 
doties distancē.

starta kārtība:
-3min. pirms starta dalībnieki  reģistrējas pie kāda no starta tiesnešiem, uzrādot SI karti;
-2min. pirms starta paņem papildus leģendas;
-1min. pirms starta nostājas uz starta līnijas un pēc starta signāla no savas grupas karšu groza  
vai kastītes paņem karti. Dalībnieks pats ir atbildīgs, ka paņēmis pareizo, savas grupas karti.

SPORTIDENT. Dalībnieki, kuriem ir personīgais IDENT, tā numurs jāuzrāda pieteikumā.
IDENT iespējams izīrēt pie sacensību organizatoriem – īre 1.00 EUR/dienā
SI kartes kartes nozaudēšanās gadījumā dalībniekam jāatmaksā tā pilna vērtība organizatoriem 
(35 EUR).

elektroniskā atZīmēšanās sistēma

Pieteikšanās
Online līdz 7. maija plkst. 23:59 izmantojot LOF sistēmu.

MW21E pieteikšanās tikai caur IOF Event Management System EVENTOR.

Sacensību dalības maksa veicamas 
ar pārskaitījumu!  reģistrēšanās datums dalības maksa

mW21e
01.01.17 – 30.04.17 12 EUR
01.05.17 – 07.05.17 14 EUR
mW21a-55, oPen
01.01.17 – 30.04.17 10 EUR
01.05.17 – 07.05.17 12 EUR
mW16-20, mW60-80
01.01.17 – 30.04.17  7 EUR
01.05.17 – 07.05.17 9 EUR
mW12-14
01.01.17 – 30.04.17 5 EUR
01.05.17 – 07.05.17 7 EUR

dalības maksas
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transPorts, tā novietošana 
sacensību vietā

nakšņ0šana

serviss

aPbalvošana
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loF rekvizīti:
LATVIJAS ORIENTĒŠANĀS FEDERĀCIJA
Reģ.Nr.: 40008021960
IBAN: LV14RIKO0002013111372
DnB Banka
SWIFT: RIKO LV 2X
Adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013, Latvija
Ja nepieciešams izrakstīt rēķinu, rakstīt uz lof@lof.lv

matīss ratnieks: e-pasts: info [at] olatvija.lv, t. 20252282; vilnis veļķeris: t. 29273114

Sacensību vieta sasniedzama no šosejas A2,  Rīga – Veclaicene, nogriežoties uz Kornetiem 
apmēram 5 km pirms robežas ar Igauniju un tālāk pa marķējumu aptuveni 3km.  Dalībnieku 
transporta novietošana paredzēta netālu no sacensību centra, organizatoru norādītajās 
stāvvietās. Maksa par stāvvietu vieglajām automašīnām 1,00 EUR, mikroautobusiem 2,00 EUR , 
autobusiem ar sēdvietu skaitu vairāk par 16  3,00 EUR.

Informācija un nakstsmāju rezervācija pieejama izmantojot: http://visitaluksne.lv/

Sacensību arēnā darbosies kafejnīca, būs pieejama sporta inventāra tirdzniecība , WC  un 
medicīniskā palīdzība. Būs iespēja sekot  VE un SE dalībnieku sacensībai sekot ar GPS palīdzību. 

Latvijas čempionu titulus un medaļas izcīna tikai tie dalībnieki, kas reģistrējušies Latvijas orien-
tieristu datu bāzē (LOF kluba sastāvā vai individuāli) un ir samaksājuši LOF biedru naudu. Ar LOF 
medaļām apbalvo 1.-3. vietas ieguvējus (izņemot MW21A,21B un OPEN, grupas). MW21A,21B un 
OPEN, grupās 1. - 3. vietu ieguvējus  apbalvo ar LOF diplomiem.

cita inFormācija

 Maksājot dalības maksu skaidrā naudā sacensību dienā, dalības maksai (atkarībā no 
pieteikšanās termiņa) tiek pieskaitīti +50%. Katram dalībniekam tiks izrakstīta kvīts, kā dēļ 
var veidoties lielas rindas.

 Dalībnieki, kuri piesakās pēc 07.05.16 uz vakantajām vietām, dalības maksa + 50% no esošās 
cenas uz pēdējo pieteikšanās termiņu. Piesakoties novēloti, netiek garantēta starta vieta.

 Sacensību dalības maksas pārskaitāmas uz LOF kontu līdz katra pieteikuma termiņa beigām. 
Elektroniskais pieteikums sacensībām ODB.LV sistēmā uzskatāms par garantiju dalības nau-
das samaksai.

 Atsaucot dalību sacensībās, neierodoties uz sacensībām vai sacensību atcelšanas 
nepārvaramas apstākļu dēļ, dalības maksa netiek atgriezta.




