
Latvijas velo orientēšanās 
čempionāts 

Sprintā un garajā distancē 
(16-17.09.2017) 

 
3. biļetens 

 
MĒRĶIS UN UZDEVUMS 
Veicināt velo orientēšanās attīstību Latvijā. Popularizēt velo orientēšanos kā atraktīvu 
un videi draudzīgu orientēšanās sporta veidu.  
Noskaidrot labākos Latvijas sportistus velo orientēšanās disciplīnā. 
 
ORGANIZATORI 
Rīko LOF, OK „Stiga” sadarbībā ar Daugavpils domes Sporta un jaunatnes 
departamentu. 
Sacensību galvenais tiesnesis – Matīss Ratnieks (+371 20252282) 
Distances – Jānis Gaidelis (+371 28885241) 
 
 
SACENSĪBU CENTRS 
Daugavpils 16. vidusskola  (Rēzeknes iela 1). Shēma:  šeit 
 
SHĒMA: 

 
Iesildīšanās pa Rēzeknes ielu. Transporta kustība netiek slēgta. Esiet uzmanīgi! 
 
PROGRAMMA 
 
16.09.2017 – Sprinta distance, Latvijas čempionāts 
Līdz 12:30 reģistrācija sacensību centrā  
13:00 Pirmā dalībnieka starts sprinta distancē 
15:00 Apbalvošana 1-3. vietu ieguvējiem 
 
17.09.2017 – Garā distance, Latvijas čempionāts 
11:00 Pirmā dalībnieka starts garajā distancē 
14:00 Apbalvošana 1-3. vietu ieguvējiem 
 
GRUPAS 
MW21 (elites atklātās grupas), MW16, MW18, MW40, MW50, OPEN 
OPEN – atklātā grupa, var startēt jebkurš interesents. 
 
 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=telihf&centerx=657178.5951794693&centery=6201406.997615341&zoom=4&layer=map&ls=o


APTUVENIE DISTANČU GARUMI 
Sprints: 
M21     7.8 km – 13 kp 
M18, M40,  W21   5.5 km – 11 kp 
M16, W16, W18, W40, M50   3.8km – 12kp 
W50, OPEN     3.0km – 9 kp  
 
Garā:  
M21*      32.0km – 24 kp – 2 apļi 
M40, M18, W21    21.1 km -  16kp 
M16, M50, W40, W18, W16  18.7 km – 14 kp 
W50, OPEN    15.6 km – 15kp 
 
*M21 grupām distance divos apļos. Abi distanču apļi būs drukāti uz 1 lapas no divām 
pusēm. Nonākot pirmā apļa pēdējā kontrolpunktā, jāapgriež karte uz otru pusi un jāveic 
otrais aplis. Sacensību centrā būs iespējams atstāt savus dzērienus, kas tiks nogādāti 
karšu maiņas punktā. 
**Garajā distancē būs izvietoti dzirdināšanas kontrolpunkti 42, 54 un 59. kp. Tie būs 
atzīmēti ar glāzītes simbolu pie kontrolpunkta. Dzirdināšanai tiks piedāvāts ūdens. 
 
 
DALĪBAS MAKSA 
MW21, MW40, MW50 – 10 EUR (1 diena) 
MW16, MW18, OPEN  - 5 EUR (1 diena) 
Open grupa var pieteikties arī sacensību centrā 
SI kartes īre – 1 EUR dienā. 
 
 
AIZLIEGTAIS RAJONS 
Līdz sacensībām aizliegts atrasties un treniņiem izmantot karti “Jaunā Forštate” 
(LOF_NR 1089_2017). Teritorija: šeit 
 
KARTE 
Par velo kartes pamatu tiks izmantota karte „Jaunā Forštate” – LOF_1089_2017. Velo 
kartes autors – J. Gaidelis (2017), orientēšanās karte – L. Malankovs un J. Gaidelis 
(2012-2017). Pēdējā kartes versija: šeit 
Velo kartes autori: J. Gaidelis 

Sprints: 

Mērogs – 1:7500 h 2.5m, formāts – A4 

Garā distance: 

Mērogs – 1:20000,   h 2.5m, formāts – A4 

M21 grupai – distance 2 apļos, kas drukāti uz lapas abām pusēm 

 

 

 

 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=kovzae&centerx=658123.3035868861&centery=6198303.143411633&zoom=3&layer=map&ls=o
http://lof.lv/uploads/kartes/2015/1089.jpg


Apvidus informācija: 

Ceļi – labi braucami (nav smilšaini) 

Uz lielajiem ceļiem ir transporta kustība. Esiet uzmanīgi šķērsojot tos! 

Stigas ir uzartas pavasarī. Stigas, pa kurām ir vienreiz izbraukts ar mašīnu, tiks 

attēlotas ar vissliktāk braucamo – 4. kategorijas ceļa slimboliem. Savukārt vairāk 

brauktas stigas ar 2. vai 3 kategorijas gradāciju. Stigas, kuras nav brauktas tiks 

attēlotas ar dzeltenu svītru (509.1 simbols) 

 
PIETEIKŠANĀS 
Pieteikšanās tiešsaistē līdz 11. septembra plkst. 23:59, izmantojot LOF sistēmu. 
Pēc termiņa beigām pieteikšanās tikai uz vakantajām vietām par 50% augstāku 
samaksu, rakstot m.dudelis@gmail.com .  
 
ATZĪMĒŠANĀS 
Sacensībās tiks izmantota SportIdent AIR atzīmēšanās sistēma. Dalībniekiem 
personīgās SI kartes numurs jāuzrāda pieteikumā. SIAC kartes īre – 1 EUR dienā. SI 
kartes nozaudēšanas gadījumā dalībnieks sedz organizatoriem tās pilnu vērtību (65 
EUR). 
 
APBALVOŠANA 
1-3. vietas ar Latvijas čempionāta medaļām un sponsoru sarūpētām balvām (OPEN 
grupā ar sponsoru balvām). Ar medaļām tiek apbalvoti tikai sportisti, kas reģistrēti 
ODB. 
 
ĪPAŠIE NOTEIKUMI 
Velo aizsargķiveru lietošana ir obligāta. Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem, 
sacensību dalībniekiem jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Dalībniekiem atļauts 
nobraukt no kartē iezīmētajiem ceļiem, izmantot pļavas. Visiem startējušajiem 
sacensību dalībniekiem ir saistoši LOF apstiprinātie velo orientēšanās sacensību 
noteikumi. 
  
NAKŠŅOŠANAS IESPĒJAS 
Informācija par iespējamajām naktsmītnēm: http://visitdaugavpils.lv/ 
 
PAPILDU INFORMĀCIJA 
Abās dienas dalībniekiem sacensību centrā būs pieejama silta duša. 
Netālu no sacensību centra atrodas pašapkalpošanās automazgātuve, kur iespējams 
nomazgāt velosipēdu (skatīt shēmu). 
Sprintā un garajā distancē kartes tiks aizturētas līdz pēdējā dalībnieka startam. 
 
Sacensību galvenais tiesnesis – Matīss Ratnieks (tālr. Nr.: 20252282, e-pasts: 
info@okstiga.com) vai mājas lapā: http://okstiga.com.  
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