DAUGAVPILS KAUSS
NOLIKUMS
ORGANIZĒ Orientēšanās klubs “Stiga”
GALVENAIS TIESNESIS Matīss Ratnieks, t. 20252282, e-pasts: info@okstiga.com
GALVENAIS SEKRETĀRS Mārtiņš Dūdelis, m.dudelis@gmail.com
LAIKS, VIETA:
2019. gada 15.-16. jūnijā Apvedceļa un Mežciema mežos. (sacensību centra shēma)
PROGRAMMA:
15. jūnijs
12:00 – 13:00 reģistrācija sacensību centrā
13:00 starts vidējā distancē Apvedceļa apkārtnē
16. jūnijs
10:30 – 11:00 reģistrācija sacensību centrā
11:00 starts garajā distancē Mežciema apkārtnē
14:00 – apbalvošana
DALĪBNIEKI:
SV 8*, 10*, 12, 14, 16, 21, 21B, 40, 50, 60, OPEN
SV 8* – marķētā distance (kontrolpunkti uz marķējuma)
SV 10* – marķētā distance (kontrolpunkti netālu no marķējuma)
SV 21B – atklātā pieaugušo grupa ar īsākām un tehniski vieglākām distancēm
OPEN – atklātā grupa, kontrolpunkti izvietoti netālu no ceļiem. Starts pēc izvēles brīvā
laikā.

KARTE
Abas dienas – Mērogs: 1:10000 (garajā distancē SV16,21 grupām mērogs – 1:15000). SV8,
10 grupas - mērogs 1:5000. Augstumlīknes ik pēc 2.5 m.
Vidējā distance
Karte “Apvedceļš” (Vecā karte). Kartes autors: J. Gaidelis. Zīmēta 2019. gadā.
Apvidus – priežu mežs ar dažāda lieluma reljefu un purviem. Vietām mikroreljefs. Dažāda
vecuma izcirtumi un jaunaudzes. Skrienamība no labas līdz vidējai.

Garā distance
Karte “Mežciems” (Vecā karte). Kartes autors: L. Malankovs. Zīmēta 2018. gadā. Apvidus –
skujkoku mežs dažāda lieluma reljefu un daudz dažāda lieluma purviem. Maz izcirtumu.
Daudz dažādu ceļu un taciņu. Skrienamība no labas līdz sliktai.

DALĪBAS MAKSA
SV 21, 21B,
40, 50, 60,
OPEN
Divas dienas
Viena diena

14 EUR
8 EUR

SV 12, 14, 16
(+līdz 1999. gadam (iesk.)
dzimušie jaunieši, kas startē
vecākās grupās)
6 EUR
4 EUR

SV 8*, 10*
3 EUR
2 EUR

PIETEIKŠANĀS
Online pieteikšanās līdz 11. jūnija 23:59 izmantojot LOF.LV sistēmu.
Pēc pieteikšanās termiņa beigām, var pieteikties tikai uz vakantajām vietām ar + 50% dalības
maksu.
Pārskaitīt līdz 11.06.2019. vai samaksāt sacensību dienā. Pieteikums uzskatāms par garantiju
dalības maksas pilnīgai samaksai. No dalībniekiem, kas neieradīsies uz sacensībām tiks
iekasēts 100% dalības maksas.
OK “Stiga” rekvizīti:
Biedrība "Daugavpils pilsētas orientēšanās klubs "Stiga",
Reg. Nr.: 40008024064,
Adress: Šaurā iela 27-16, Daugavpils, LV 5410,
AS „Swedbank”
Bank account: LV27HABA0551039116333
SWIFT: HABALV22
Veicot pārskaitījumu, lūgums norādīt rēķina Nr., klubu vai dalībnieku/-us un komentāru
“Dalības maksa Daugapils atklātajam orientēšanās čempionātam”.
Ja ir nepieciešams rēķins, lūgums rakstīt uz info@okstiga.com .

VĒRTĒŠANA
Uzvarētāji tiek noteikti pēc labākā laika distancē.
MW 8*, 10* grupās dalībniekiem, kas nav atraduši visus KP, tiek ieskaitīts rezultāts.
Uzvarētāji tiek noteikti pēc distances veikšanas precizitātes un laika distancē (sākumā tiek

vērtēti tie, kas veikuši visu distanci precīzi, pēc tam tie, kas izlaiduši vienu KP, tad tos, kuri
izlaida 2 KP utt.).
ATZĪMĒŠANĀS
Ar SPORTident visās grupās. SI stacijas darbosies bezkontakta/kontakta režīmā. No
organizatoriem būs iespējams izīrēt SIAC čipus par 1.5 EUR dienā.
SV8,10 grupām SI īre – bezmaksas.
SIAC čipa nozaudēšanas gadījumā dalībniekam jāsamaksā 65 EUR organizatoriem.
APBALVOŠANA
1 – 3. vietas katrā grupā divu dienu summā apbalvos ar medaļām.
Abās dienās SV 21 grupās tiks izcīnītas Daugavpils kauss.
SV 8*, 10*, 12 grupās visus dalībniekus apbalvo ar saldām balvām.
DALĪBNIEKU ATBILDĪBA:
Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības stāvokli. Par dalībniekiem, kas
jaunāki par 18 gadiem, atbild vecāki vai tajā brīdī atbildīgā personā.

NAKŠŅOŠANAS IESPĒJAS:
http://visitdaugavpils.lv
KONTAKTI:
Matīss Ratnieks
tālr. 20252282
e-pasts: info@okstiga.com
www.okstiga.com

