Daugavpils rogainings
2017. gada 15. jūlijs
Biļetens Nr. 2
Piedzīvojumu sacensības : Daugavpils rogainings, Daugavpils 2017 (shēma: šeit)
Sacensību laiks: 2017. gada 15. jūlijs
Sacensību vieta: Daugavpils

Organizē
Orientēšanās klubs “Stiga”, Daugavpils pilsētas dome un Latvijas Orientēšanās federācija
Sacensību vadītājs: Anastasija Smoļakova
Sacesību dienests: OK ”Stiga” biedri.
Starta vieta: Daugavpils 16. vidusskola (shēma: šeit)
Noteikumi
Sacensību formāts: rogainings, laika limits 2, 4 vai 6 stundas ar kājām (2 stundu ieskaitē dalībnieki startē tautas grupā
neatkarīgi no vecuma un dzimuma).
Komandā startē 2-5 dalībnieki.
Sacensības notiek saskaņā ar IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem. Noteikumu latviskā
versija publicēta Latvijas rogaininga lapā http://www.rogaining.lv/noteikumi.htm
Dalībnieku Grupas
MO, WO, XO – vīriešu, sieviešu un jauktās atklātās grupas.
MJ, WJ, XJ – vīriešu, sieviešu un jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums līdz 23 gadiem.
MV, WV, XV – vīriešu, sieviešu un jauktās senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem.
MSV, WSV, XSV – vīriešu, sieviešu un jauktās super-senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55
gadiem.
MUV, WUV, XUV – vīriešu, sieviešu vai jauktās ultraveterānu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 65
gadiem.
Tautas – tautas grupa, kura startē 2 stundu ieskaitē bez vecuma un dzimumu ierobežojuma.
Dalībnieku vecums tiek noteikts uz 15.07.2017.
Atbildību par savu veselības stāvokli un par apdrošinājumu pret nelaimes gadījumiem un iespējamām
traumām uzņemas paši dalībnieki (vecāki par 16 gadiem) vai viņu vecāki/aizbildņi (par dalībniekiem
līdz 16 g.v.). Komandas reģistrējas sacensību centrā pilnā sastāvā, saņem sacensību dalībnieku
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piederumus, personīgi ar parakstu apliecina atbildību par savu, savu bērnu vai aizbilstamo - sacensību
dalībnieku veselības stāvokli, iespējamiem nelaimes gadījumiem un iespējamām traumām sacensību
laikā. Distanci iespējams veikt, izvēloties maršrutu tā, lai nepakļautu briesmām savu veselību un dzīvību.
Sacensību Programma
15. jūlijs
no 10:00 dalībnieku ierašanās sacensību centrā, reģistrācija
11:00 karšu izsniegšana
12:00 sacensību starts
14:00 2 stundu tautas komandu sacensību finišs
14:30 2 stundu sacensību beigas
16:00 4 stundu sacensību finišs
16:30 4 stundu sacensību beigas
17:00 4 stundu sacensību noslēguma pasākums
18:00 6 stundu sacensību finišs
18:30 6 stundu sacensību beigas
19:00 6 stundu sacensību noslēguma pasākums
Apvidus
Daugavpils pilsēta un tai pieguļošie Jaunās Forštates un Stropu meža
masīvi. Pilsētas apkārtnei raksturīga dažādu laika posmu apbūve, kuru
sadala dzelzceļa līnijas un maģistrālie autoceļi.
Teritorijas Z daļa galvenokārt klāta ar labas caurejamības priežu mežiem.
Vietām pārpurvotas teritorijas un ūdenstilpnes. Labi attīstīts ceļu tīkls.
Maksimālā augstumu starpība apvidū līdz 30 metriem.

Distance, KP un atzīmēšanās
Sacensību rajonā tiks izvietoti 35 kontrolpunkti - orientēšanās prizmas ar atstarotājiem. Punktu vērtības variā no
2 līdz 6 ieskaites punktiem. Atzīmēšanās sistēma – Sportident. Katram dalībniekam tiek piestiprināta sava SI-karte.
Atsevišķos KP tiks precizētas leģendas - sekojiet līdzi informācijai sacensību centrā!
Sacensību rajonā izvietots atsevišķs dzirdināšanas KP bez punktu vērtības.
Vairāki KP pilsētas centrā atradīsies ēkās (atrašanās vieta tiks norādīta leģendā).
Karte
Mērogs 1:20000, H = 2,5m, S ~ 80km2.
Rogaininga karte sastāvēs no divu veidu kartēm. Pilsētas apdzīvotājā daļā tiks izmantota karšu izdevniecības “Jāņa
Sēta” karte, bet meža masīvos – pēc OK Stiga orientēšanās karšu materiāliem sagatavota rogaininga karte ar
vienkāršotiem karšu apzīmējumiem. Paskaidrojumi tiks doti uz kartes: baltā krāsa – mežs, tumši dzeltenā – lauki,
atklātas vietas; gaiši dzeltenā –pusatklātas vietas, izcirtumi, jaunaudzes, reti koki, krūmi; ceļu apzīmējumi kartē ir
atbilstoši pārvietošanās iespējām.

Kartes izmērs A2 (42x59cm).
Sacensību teritorijā atrodas WOC 2018 embargo teritorijās, kurās aizliegts atrasties dalībniekiem. Kartē
tās tiks atzīmētas ar aizliegto rajonu. Lūgums iepazīties ar teritorijām: http://www.woc2018.lv/wtoc/embargoedareas/
Kartē tās tiks atzīmētas ar aizliegto rajonu. Kartē kā aizliegtie rajoni atzīmētas lielākās transporta
maģistrāles un dzelzceļa mezgli, kurus drīkst šķērsot tikai tam paredzētajās vietās (kartē atzīmētas ar
tiltiņu).
Transporta kustība netiks slēgta, tāpēc lūdzam dalībniekus ievērot ceļu satiksmes noteikumus!
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Dzirdināšanas punkti, ēdināšana, serviss
Sacensību rajonā izvietots atsevišķs dzirdināšanas KP bez punktu vērtības.
Sacensību centrā būs pieejama dzeramā ūdens ņemšanas vieta.
Ēdināšana - pēc finiša visiem dalībniekiem, gan visēdājiem, gan veģetāriešiem. Ēdināšanas izmaksas iekļautas
dalības maksā. Sacensību centrā būs pieejamas tualetes, atkritumu maisi, mobilo ierīču uzlādes vieta. Dalībniekiem
būs iespēja pārģērbties un nomazgāties telpās.
Tuvākais tirzniecības centrs atrodas 500 m no sacensību centra ("Aveņu centrs" Raipoles ielā 11).
Pieteikumi
Reģistrēšanās no 2017.gada 3. jūnija līdz 2017.gada 11. jūlijam.
Pieteikumus komanda iesniedz tiešsaistē, aizpildot pieteikuma formu rogaining.lv web sistēmā.
4 stundu sacensībām derēs jebkuras SI kartes, 6 stundu sacensībām vēlamas lielas ietilpības SI kartes. Organizatori
nodrošina SI-kartes nomu. SI-kartes īres maksa 1,50 EUR. Vēlams lietot personīgās SI kartes.
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Dalības maksa katram komandas dalībniekam.
O, V un SV grupās –
UV un J grupās –
Tautas
–

15 EUR (piesakoties līdz 06.07.17.),
10 EUR (piesakoties līdz 06.07.17.),
10 EUR (piesakoties līdz 06.07.17.),

20 EUR (piesakoties pēc 06.07.2017 līdz 11.07.17);
15 EUR (piesakoties pēc 06.07.2017 līdz 11.07.17.);
15 EUR (piesakoties pēc 06.07.2017 līdz 11.07.17.)

Dalības maksas sedz sacensību materiālus, ēdināšanas, sacensību centra īres un citus organizatoriskos izdevumus.
Apbalvošana
Tiks apbalvotas labāko rezultātu ieguvējas komandas katrā laika un dalībnieku ieskaites grupā.
Apmešanās iespējas, naktsmītnes
Nakšņošanas iespējas: http://visitidaugavpils.lv/
Papildus informācija
Rēķinus par dalības maksu lūgums pieteikt iepriekš pa e-pastu: anastasija.smolakova@gmail.com, norādot maksātāja
rekvizītus.
15.-16.
jūlijā
Daugavpils
cietoksnī
notiks
Vēstures
rekonstrukcijas
klubu
festivāls
(https://www.facebook.com/events/1651972258432619/), kura ietvaros daļēji tiks slēgta satiksme Daugavas ielā.
Informācija un jautājumi/atbildes
rogaining.lv lapas diskusiju platformā: http://www.rogaining.lv/sarunas/
Kontaktinformācija: (+371) 29846908, info@okstiga.com.
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