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Smiltenes novada MTB-O čempionāts 2019 

18.augusts - Latvijas čempionāts garajā distancē 
 
 
Sacensību norises laiks un vieta: 
2019.gads 17.,18.augusts. 
Smiltene, Smiltenes novads, pie ezera Teperis. 
Precīza sacensību centra atrašanās vieta tiks publicēta 2.biļetenā. 
 
Sacensību rīkotāji: 
Latvijas orientēšanās federācija, SIA “Heinola” 
Sacensību galvenais tiesnesis – Atis Heinols (+371 26379414 vai epasts:MTBOSmiltene@gmail.com) 
Distances – Atis Heinols, Māris Heinols 
 
Sacensību programma: 
17.augusts 

No 13.30 - 15.00 Iepriekš pieteikto dalībnieku reģistrācija sacensību centrā. 
15.00 Pirmā dalībnieka starts vidējā distancē.  

18.augusts (Latvijas čempionāts garajā distance) 
  10:30 Pirmā dalībnieka starts garajā distancē  

14:00 Apbalvošana 1-3. vietu ieguvējiem Latvijas čempionātā un kopvērtējumā. 
 
Dalībnieku grupas: 
Dāmas (W) un kungi (M): 
 
W/ME – Elites atklātā grupa. 
W/M16, W/M18, W/M40, W/M50, W/M60, W/M OPEN 
 
Pieteikšanās: 
Online pieteikšanās forma no 1.jūlija, izmantojot Latvijas orientēšanās federācijas pieteikšanās sistēmu 
(www.lof.lv). 
Pieteikšanās termiņš – 11.augusts plkst. 23:59 
No 2019.gada 11.augusta pieteikšanās iespējama tikai uz vakantajām vietām par paaugstinātu maksu.  
Neierodoties uz sacensībām, pieteiktā dalībnieka pienākums ir apmaksāt 50% no dalības maksas, 
izņemot gadījumus, ja dalība tiek atsaukta līdz 11.augustam. 
 
Dalības maksa (EUR): 

Grupas 

Piesakoties uz abām dienām 
Piesakoties uz atsevišķām 

distancēm 
 

Līdz 
11.08.2019 

No 
12.08.2019* 

Līdz 
11.08.2019 

No 
12.08.2019* 

W/ME, 40, 50, 60,OPEN 30 45 15 22 

WM 16, 18 20 40 10 20 

* Pieteikšanās iespējama tikai uz vakantajām vietām. 
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Dalības maksa ar pārskaitījumu: 
SIA “Heinola " 
Reģ. Nr.44103086997 
Banka : A/S SEB banka 
Konts: LV72UNLA0050020998600 
Bezmaksas dalības atsaukšana līdz 11.augustam! 
 
Atzīmēšanās sistēma: 

SPORTIdent   Air+ 
Derīgas ir tikai SIAC kartes!!!  

2 dienām 1 dienai 

SIAC kartes īre 3 EUR 1,50 EUR 

Nozaudēšanas gadījumā dalībniekam ir jāatlīdzina pilna SI kartes vērtība, tas ir EUR 65! 
 
Distanču garumi: 
Tiks publicēti līdz 2019.gada 20.jūlijam 
 
Apbalvošana: 
Apbalvo katras grupas pirmo 3 vietu ieguvējus abu dienu kopvērtējumā (Smiltenes novada čempionāts). 
Atsevišķi Latvijas čempionāta garajā distance pirmo 3 vietu ieguvējus. Latvijas čempionāta vērtējumā 
tiek iekļauti tie sportisti, kas reģistrēti ODB. 
 
Aizliegtās teritorijas: 
 

  
 
Citi noteikumi: 

• Pārvietošanās ārpus ceļiem un takām nav aizliegta. 
• Veicot distanci, stingri aizliegts šķērsot kartē apzīmētās aizliegtās teritorijas. 
• Veicot distanci, stingri aizliegts šķērsot sējumus, stādījumus un dārzus, t.i., konfliktēt ar zemes 
īpašniekiem. 
• BRAUCOT PA KOPLIETOŠANAS CEĻIEM, STINGRI JĀIEVĒRO CEĻU SATIKSMES 
NOTEIKUMUS! Esiet ļoti uzmanīgi šķērsojot koplietošanas ceļus un braucot pa tiem! Sacensību laikā 
SATIKSME NAV IERBEŽOTA! 
• Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām 
un meža ceļiem. 
• Lai gan distances plānotas tā, lai mežā maksimāli būtu “vienvirziena satiksme”, tomēr pilnībā to 
nodrošināt nav iespējams. Tādēļ esiet uzmanīgi arī slikti pārredzamās vietās meža ceļos un takās! 
Vēlams ievērot šādus principus: 
• Iespēju robežās arī meža ceļos braucam tikai pa ceļa labo pusi. 
• Palaižam garām ātrākus braucējus, savukārt tie laipni brīdina ka apdzīs (pa kreiso pusi). 
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• Ceļu un taku krustojumos priekšroka ir dalībniekam, kurš brauc pa platāku ceļu. Ja tie ir vienādi, 
tad priekšroka ir tam, kurš tuvojas no labās puses (labās rokas princips). 
• ĶIVERES LIETOŠANA IR OBLIGĀTA! Visa distance jāveic ar aizsprādzētu aizsargķiveri! 
• Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par 
savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un 
sacensību nolikumu. 
• Par nepilngadīgiem dalībniekiem atbildīgi ir viņu vecāki! 
• Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā. 
• Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst Smiltenes novada MTBO čempionāta 
laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām Latvijas MTBO sacensību 
mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) 
publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos. 
• Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 

 
Sacensību dalībnieku ievērībai! 
Veloorientēšanās sacensību dalībnieki ir pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes gadījumiem 
un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās. 
Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, 
netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību 
dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par 
iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē. 
Apstiprinot savu dalību kalnu divriteņu orientēšanās sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu 
pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc 
iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu 
tiesas ceļā. 
  
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus 
no personīgās atbildības. 
 
 


