DAUGAVPILS NAKTS ORIENTĒŠANĀS ČEMPIONĀTS
NOLIKUMS
ORGANIZĒ Orientēšanās klubu “Stiga”
GALVENAIS TIESNESIS Anastasija Smoļakova, tālr. 29846908

LAIKS, VIETA:
2020. gada 3. oktobris
Jaunās Forštates mežs, sacensību centrs - Vidzemes 134m, shēma: šeit.

PROGRAMMA:
no 19:00 – dalībnieku ierašanās un reģistrācija
20:00 – kopējais starts visām grupām
~22:00 – apbalvošana (pēc iespējas ātrāk)
DALĪBNIEKI:
SV 12, 14, 16, 21, 40, 50, 60, OPEN*
*OPEN – atklātā grupa (KP atrodas netālu no ceļiem)

KARTE
Karte “Jaunā Forštate”
Kartes autori: L. Malankovs un J. Gaidelis. Zīmēta 2015. gadā, 2019. gadā koriģēja J.
Gaidelis.
Mērogs: 1:10000. Augstumlīknes ik pēc 2.5m.
Skrienamība no labas līdz ļoti labai.

DISTANCES
Distanču garumi atbilstoši noteikumiem, kā piem. skatīt LČ distanču parametrus.
Izkliede visās grupās izņemot SV12, SV14 un OPEN.

DALĪBAS MAKSA
SV 21, 40, 50, 60
SV 12, 14, 16, OPEN
Dalības maksa, EUR
OK “Stiga
biedri”*
Pārējie

3.50

2.00

7.00

4.00

*tiek, kas veikuši biedra naudas iemaksu 2020. gada.
PIETEIKŠANĀS
Online pieteikšanās līdz 02. oktobra 23:59 LOF sistēmā.
Pēc pieteikšanās termiņa beigām, var pieteikties uz vakantajām vietām ja nav sasniegts
dalībnieku limits. Uz vakantajām vietām var pieteikties sacensību centrā vai rakstot uz e-pastu
par +50% dalības maksu: anastasija.smolakova@gmail.com.
ATZĪMĒŠANĀS
Sportident kontakta/bezkontakta atzīmēšanās sistēmas visās grupās. Dalībnieks var izvēlēties
atzīmēšanās tipu. Ierobežots SIAC čipu skaits būs pieejams bezmaksas sacensību centrā.
Elektroniskās atzīmēšanas kartes kartes nozaudēšanās gadījumā dalībniekam jāatmaksā tā pilna vērtība
organizatoriem (P-CARD – 13 EUR, SI9 – 36 EUR, SIAC – 60 EUR).

APBALVOŠANA
1 – 3. vietas katrā grupā apbalvos ar medaļām un balvām (OPEN grupā - balvu izloze).

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.

CITI

NOTEIKUMI:

1. Dalībniekiem ir tiesības iesniegt RAKSTISKAS sūdzības galvenajam tiesnesim ne vēlāk,
kā 24 stundas pēc sacensību norises.
2. Sacensību organizātori lūdz dalībniekus ievērot godīgas spēles (en. Fair play) principus!
3. Sacensību laikā tiek veikta fotografēšana un filmēšana. Infrmācija par sacensībām tiek
publicēta www.okstiga.com un https://www.facebook.com/okstiga/.
4. Lūgums stingri ievērot visus Latvijas valstī noteiktos ierobežojumus COVID-19
apkarošanai un ierobežošanai!

KONTAKTI:
Anastasija Smoļakova
tālr. 29846908
e-pasts: anastasija.smolakova@gmail.com
www.okstiga.com

