Talsu pauguraines rogains
Pirmsstarta informācija
Ierašanās
Komandu transports tiks izvietots sacensību centra teritorijā, ievērojot komandu izvēlēto
sacensību ilgumu un to, vai komanda izmantos telts vietu. Sekojiet regulētāju norādījumiem!

Reģistrācija
1. Ja nav samaksāta dalības maksa, jāveic maksājums. Lūgums sagatavot precīzu summu.
2. Ja ir pārmaksāts, veicot maksājumu ar pārskaitījumu, pārmaksātā summa tiks
atmaksāta pie reģistrācijas.
3. Komanda saņem savus dalībnieka materiālus (numuri, saspraudes, maisiņi, u.c.).
4. Kartes tiks izsniegtas ne ātrāk kā 1 stundu pirms kopējā starta. Izsniegšana - turpat,
kur notiks reģistrācija.
5. Jāpārliecinās, vai informācija uz dalībnieku numuriem atbilst īstenībai. Īpaši svarīga ir
dalībnieku numuru komandā un SI-karšu atbilstība.
6. Ja komandā ir izmaiņas, kas vēl nav reģistrētas, tās jāpaziņo uzreiz pie reģistrācijas.
7. SI-kartes dalībniekiem piestiprina reģistrācijas personāls. SI-kartes piestiprināšana
jāveic laikā starp reģistrēšanos un došanos uz startu. Dalībnieks ierodas reģistrācijā ar
sagatavotu SI-karti, kurai noņemta elastīgā siksniņa. Reģistrācijas personāls ievieto SIkartē siksniņu un nostiprina SI-karti uz dalībnieka rokas. Turpat tiek sagatavota
dalībnieka SI-karte (dzēšana un pārbaude).

Starts
Kopējais starts notiek no starta laukuma. Komanda piesaka savu ierašanos uz startu starta
tiesnesim, uzrādot piestiprinātas SI-kartes un dalībnieku numurus.
Komandas, kas nokavējušas kopējo startu, dodas distancē, piesakoties tiesnesim sacensību
centrā. Sacensību ilgums komandām, kas ir nokavējušas startu, netiek pagarināts.
Atzīmēšanās kārtība aprakstīta 3.biļetenā. KP atzīmējas tikai viens komandas dalībnieks, kura
numurs atbilst norādei uz KP. Ja kāda KP stacija ir bojāta vai nozagta, jāpaņem viena lapiņa no
tām, kas būs izkaisītas zemē KP vietā.
Ja komanda konstatē, ka dzirdināšanas punktā ūdens krājumi iet uz beigām, būsim pateicīgi, ja
paziņosiet par to uz sacensību centru.
Ja komandai distancē rodas nopietnas problēmas, jāziņo uz sacensību centru un jāvienojas par
šo problēmu risinājumu. Tas var būt saistīts, piemēram, ar kāda komandas biedra
transportēšanas nepieciešamību.

Gaisma un tumsa
Saturday
2 May 2009

Universal Time + 3h

SUN
Sunset
21:16
End civil twilight
22:04
MOON
Moonrise
Moonset
Moonrise
Moon transit

11:09 1 May
03:37
12:44
20:28

Moonset

03:47 3 May

Phase of the Moon on 2 May: waxing gibbous with 56% of the Moon's visible disk
illuminated.
Sunday
3 May 2009

Universal Time + 3h

SUN
Begin civil twilight 04:49
Sunrise
05:36

Finišs
Finiša stacija atrodas tiešā sacensību centra tuvumā un būs savā vietā jau pirms sacensību
sākuma.
Finišā jāatzīmējas visiem sacensību dalībniekiem, komandas finiša laiks ir pēdējā
komandas dalībnieka finiša laiks. Katrs dalībnieks reģistrē finišā savu SI-karti un saņem
kontroles izdruku par SI-karti. Komanda saņem arī protokolu par savu startu sacensībās.
Ja kāds komandas dalībnieks izstājas, situāciju reglamentē rogaininga noteikumi.
Ja ir nozaudēta SI-karte, rezultāti no pārējām SI-kartēm tiek ieskaitīti.
Ja nozaudēta īrētā SI-karte, komandai jānomaksā 3.biļetenā norādītā soda nauda.

Ēdināšana un citi servisi
Ēdināšana sacensību centrā būs pieejama no plkst. 22.00 pēc komandas finiša. Reģistrējoties
dalībniekiem tiks izsniegti ēdināšanas taloni, kas jāuzrāda pie ēdiena saņemšanas.
Sacensību centrā būs pieejamas tualetes, duša, pirts. Šo labierīcību caurlaides spēja „pīķa
stundās” varētu būt nepietiekama, tāpēc esiet saprotoši, ja veidosies nelielas rindas.

Kontakttelefons sacensību centrā

29205886
Visā sacensību teritorijā, ja laika apstākļi nemainīsies, ir
paaugstināta ugunsbīstamība! Kategoriski aizliegts lietot
atklātu uguni, smēķēt!

