
Latvijas velo orientēšanās 

čempionāts 

Sprintā un garajā distancē 

(16-17.09.2017) 

 

1. 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 

Klubs “Sudraba avoti” (Stāvu iela 23). Shēma:  šeit 

 

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=dilczi&centerx=658834.0539889546&centery=6200543.654714714&zoom=5&layer=map&ls=o


DALĪBAS MAKSA 

MW21, MW40, MW50 – 10 EUR (distance) 

MW16, MW18, OPEN  - 5 EUR (distance) 

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 

 

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 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=dilczi&centerx=658834.0539889546&centery=6200543.654714714&zoom=5&layer=map&ls=o
http://lof.lv/uploads/kartes/2015/1089.jpg
http://lof.lv/op/index.php?act=sac&id=2017091620
mailto:m.dudelis@gmail.com


sacensību dalībniekiem ir saistoši LOF apstiprinātie velo orientēšanās sacensību 

noteikumi. 

  

NAKŠŅOŠANAS IESPĒJAS 

Informācija par iespējamajām naktsmītnēm: http://visitdaugavpils.lv/ 

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA 

Sacensību galvenais tiesnesis – Matīss Ratnieks (tālr. Nr.: 20252282, e-pasts: 

info@okstiga.com) vai mājas lapā: http://okstiga.com.  
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