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IERAŠANĀS - SPRINTS 
Slēgtā rajona shēma un piebraukšanas ceļi redzami šeit 
Mašīnu novietošana uz Jelgavas ielas un skolas teritorijā. 
 
Sacensību centrā pirms sacensībām var atrasties tikai dalībnieki un akreditētie komandu pārstāvji. 
Dalībniekiem sacensību centrs ir jāpamet līdz 17.50 
Skatītājiem nepieciešams uzrādīt derīgu COVID sertifikātu, lai atrastos sacensību centra teritorijā.  
Par Covid drošību atbildīgā persona – Matīss Ratnieks 
Skatītājiem ierašanās sacensību centrā pēc 17.50 
Personu limits sacensību centrā – 500 cilvēki. 
 
 
 
 
SACENSĪBU PROGRAMMA 

 
 
No plkst. 16:30 dalībnieku reģistrācija sacensību centrā 
Līdz 17:50 visiem dalībniekiem (izņemot OPEN dalībniekus) jāierodas karantīnas zonā (1 km no 
sacensību centra pa marķējumu)  
18:00 Starts dalībniekiem sprinta distancē 
No 18:00 līdz 19:00 OPEN grupu starts. 
Apbalvošana ap 21:00 – Kāpas trīsdienu sacensību centrā “Porkaļos” 
 
 
STARTA KĀRTĪBA 
Starta kārtība: 
-5 min. pirms starta dalībnieks pamet karantīna un dodas uz priekšstartu 
-3 min. pirms starta dalībnieks reģistrējas uzrādot tiesnesim IDENT numuru, notīra SI karti/aktivizē SIAC 
karti, dodas uz nākamo starta koridoru 
-2 min pirms starta saņem papildus leģendas 
-1 min pirms starta nostājas uz starta līnijas un pēc starta signāla dalībnieks no savas grupas kastes 
paņem karti. Dalībnieks ir personīgi atbildīgs, ka ir paņēmis pareizo, savas grupas karti. 
 
CITA INFORMĀCIJA 
Dalībnieki startē ar Kāpas trīsdienu numuriem. Ja dalībniekam nav Kāpas numura, tad organizatori 
izgatavos atsevišķu numuru un tas būs pieejams reģistrācijas teltī. 
 
 
Sprinta apvidus: 
Ludzas pilsētas centrs – ielas, pagalmi, daudzdzīvokļu un privātā apbūve, sabiedriskās ēkas, parki.  
Auto satiksme netiks apturēta. Esiet uzmanīgi, šķērsojot ielas. 
 
Distancē aptuveni 70% ciets segums (asfalts, bruģis, grants), 30% zālājs. 
 
 
Sacensībās tiks izvietoti mākslīgie šķēršļi, kas atzīmēti kartē ar violeto krāsu. Tos aizliegts 
šķērsot! Skatīt norādīto piemēru zemāk. 

https://lof.lv/map.php?act=map&mid=149&s=JS&m=14


 
Attēlojums kartē: 

 
 
Mākslīgais šķērslis dabā.  

 
 
Speciālie apzīmējumi kartē 
 
Ar simbolu  (531) ir attēlotas rotaļu un sporta konstrukcijas. Skatīt zemāk norādītos piemērus. 

  
 
 
 
 



Ar simbolu   530 ir attēlotas reklāmas konstrukcijas.. Skatīt zemāk norādīto piemēru. 
 

 
 
 
CITAS PIEZĪMES 
 Organizatoriem ir tiesības mārketinga un reklāmas mērķiem izmantot Kāpas sprinta sacensību laikā 
uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. 
Komandu treneriem un pavadošajām personām ir obligāti jāreģistrējas pieteikumu sistēmā, lai būtu 
iespēja iekļūt karantīnas, iesildīšanās, starta un sacensību centra zonā. 
 
DISTANČU GARUMI 
 

Grupa Garums 
Kāpums, 

m 
KP Grupa Garums Kāpums KP 

M21E 4,0 40 19 W21E 3,3 30 16 

M12 2,5 25 12 W12 2,1 20 12 

M14 2,6 25 13 W14 2,5 25 14 

M16 3,2 30 16 W16 2,6 25 13 

M18 3,8 35 19 W18 2,6 25 13 

M21 3,8 35 16 W21 2,7 25 13 

M35 3,3 30 16 W35 2,7 25 13 

M45 3,2 30 16 W45 2,5 25 14 

M55 2,7 25 13 W55 2,1 20 12 

M65 2,5 25 12 W65 2,1 20 12 

M75 2.1 20 12 W75 2.1 20 12 

OPEN1 3,0 30 17 OPEN2 2,3 20 13 

 


