Latvijas čempionāts orientēšanās uz slēpēm.
16-18.02, Vanagkalns, Jaunpiebalgas novads
Organizē:
OK Meridiāns sadarbībā ar LOF
Galvenais tiesnesis: Juris Kokins
Distances: Sprints,vidējā un garā
Laiks, vieta:
2017.g. 16.- 18.februāris, Vanagkalns, Jaunpiebalgas novads
Marķējums no Vecpiebalgas-Jaunpiebalgas ceļa (P-33) 12 km. (shēma)
16. februāris
Līdz 13:00 dalībnieku reģistrācija sacensību centrā
14.00 Starts sprinta distancē
17. februāris
Līdz 11:00 dalībnieku reģistrācija sacensību centrā
12.00 Starts vidējā distancē
18. februāris
11:00 Starts garajā distancē
Dalībnieki
Aicināti piedalīties visi Latvijas, Lietuvas un Igaunijas u.c. valstu slēpojošie
orientieristi.
Katrs dalībnieks personīgi atbildīgs par savu veselības stāvokli. Par nepilngadīgo
veselības stāvokli atbildīgi viņu likumīgie pārstāvji vai treneri.
Grupas
Latvijas čempionāta grupas: S/V 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 35, 40,45, 50,55, 60,65,70,
75, 80
OPEN – vidēja garuma un sarežģītības distance. Dalībnieki var startēt sev ērtā laikā
līdz pēdējā sportista startam no pārējām grupām.
Dalības maksa
S/V 12, 14, 16, 18
5 EUR par vienu dienu
S/V 20, 65+, OPEN
11 EUR par vienu dienu
S/V 21, 35, 40,45, 50,55,60 14 EUR par vienu dienu
Pārskaitīt līdz 12.02.2018. vai samaksāt sacensību dienā. Pieteikums uzskatāms par
garantiju dalības maksas pilnīgai samaksai.
Biedrība “Meridiāns”
Reģ.Nr.40008033743
A/S SEB banka, kods UNLALV2X
norēķinu konts LV35UNLA0004000700573
Pieteikšanās
līdz 12. februārim 23:59 izmantojot LOF pieteikumu sistēmu.

Atzīmēšanās
Tikai SIAC visās grupās!
SIAC īres maksa 1.50 EUR par dienu. Ja izmanto personīgo-Nr.norādīt pieteikumā.
Nozaudēšanas gadījumā jāsedz SIAC cena 60 EUR.
Starta laiki
Tiks publicēti ne vēlāk kā 14. februārī līdz plkst. 20.00
Karte
Vanagkalns (līdz šim neizmantots apvidus)
Zīmēta 2016.gadā, koriģēta 2017.g.rudenī. Kartes autori E.Zvaigzne, J.Kokins
Mērogs atbilstoši orientēšanās uz slēpēm sacensību noteikumiem.
Aizliegtās teritorija
Dalībnieki drīkst izmantot publiskās slēpošanas trases (sagatavotas ar retraku)
Vanagkalna apkārtnē treniņiem un atpūtai. Čempionāta dalībnieki drīkst piedalīties
Vanagkalna slēpošanas festivālā 10. un 11. februārī izmantojot tikai festivālam
sagatavotās trases.
Apbalvošana
Latvijas ODB reģistrētie dalībnieki, izcīnījušie 1.-3. vietas, tiks apbalvoti ar Latvijas
čempionāta medaļām katrā distancē atsevišķi.
Naktsmītnes (shēma)
Vecpiebalgas vidusskolas internāts (3.5 € bez gultas veļas, 5.0 € ar gultas veļu).
Vietu skaits limitēts.
Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāle (2 € no cilvēka)
Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zāle (2 € no cilvēka)
Par naktsmītnēm Vecpiebalgas vidusskolā sazināties pa telefonu: 29405804
Par naktsmītnēm Jaunpiebalgas vidusskolā sazināties pa telefonu: 29169198
Dažas gultas vietas ir pieejamas mājīgajā Vanagkalna klētī. Kontaktinformācija
www.skiriver.lv
Citas iespējas tuvākajā apkārtnē:
Jaunpiebalgas novada mājas lapa: http://jaunpiebalga.lv/trisms;
Vecpiebalgas novada mājas lapa: http://www.vecpiebalga.lv/turisms
Madonas novada mājas lapa: http://www.madona.lv/turisms
Informācija
Tel. 29120541 Juris Kokins, e-pasts: j.kokins@inbox.lv.
Par izmaiņām pieteikumos: Ieva Rukšāne, tel.:28633019;
e-pasts:ieva.ruksane@gmail.com

