Latvijas 5.čempionāts rogainingā
2009.gada 25.-26.jūlijs

Biļetens Nr. 3
Organizē

Latvijas Orientēšanās Federācija, OK Ziemeļkurzeme
Karte, distance, rezultātu apstrāde: Aivars Žogla
Distances dienests: Arvis Heniņš, Harijs Meiers, Ivars Šleiners
Tehniskais direktors: Aigars Vārna
Dizains: Andris Leja
Tehniskie dienesti un aprīkojums: OKZK kluba biedri, draugi, atbalstītāji, līdzjutēji.

Sacensību rajons, sacensību centrs

Sacensību rajona perimetru veido šosejas Rīga-Ventspils posms Spāre-Ģibuļi, līnija Ģibuļi-Veģi, Abavas posms no Veģiem līdz
Upatu purvam, Usmas ezera austrumkrasts. Sacensību centrs (Hash-house) – kempings „Asmi”. Norādes no šosejas
Rīga-Ventspils pagrieziena uz Rendu Ģibuļos un pagrieziena uz Mordangu Spārē, kā arī no ceļa Ģibuļi-Renda pagrieziena uz
Mordangu.
Saite uz sacensību centru:
http://maps.google.com/maps?hl=en&ie=UTF8&ll=57.144296,22.336836&spn=0.022119,0.076818&t=h&z=14

Noteikumi

Sacensības notiek saskaņā ar IRF un LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem. Noteikumu latviskā versija
publicēta Latvijas rogaininga lapā http://www.rogaining.lv/noteikumi.htm
Latvijas čempionāts notiek 24h distancē. Tiek rīkotas arī 6h satelītsacensības.
Sacensību organizēšanā iesaistītie OK Ziemeļkurzeme biedri piedalās sacensībās ārpus konkurences.

Papildinājumi noteikumiem, īpaši norādījumi.

1. Tiks atļauta suņu atrašanās sacensību vietā, taču katram ir tiesības lūgt saimniekam ierobežot dzīvnieku pārvietošanās
iespējas.
Arī distancē iespējama tikšanās ar suņiem un meža dzīvniekiem. Suņi, kas ir savā vaļā, ārpus dzīvojamo māju teritorijas uzvedas
draudzīgi. Teritorijā (Kalešu apkaimē) ir redzēti arī šķietami savvaļā (līdz 500m attālumā no mājām) klīstoši suņi. Taču tie
izrādīja acīmredzamu bijību pret cilvēkiem un pazuda no redzesloka.

2. Māju pagalmus šķērsot nav atļauts, mājas ieteicams apiet, lai netraucētu iedzīvotāju naktsmieru. Specifiski aizliegti rajoni
teritorijā nav, taču privātīpašumus un aktīvos karjerus stigri ieteicams šķērsot tikai pa ceļiem. Apdzīvojamā teritorija, kapsētas
kartē ir tumšzaļā krāsā. Dzeltenā krāsā (100%) parādītās atklātās teritorijas lielākajā daļā ir sējumi. Tos šķērsot stingri aizliegts.
Nopļautas vai nekoptas pļavas, šķērsot drīkst. Jāuzmanās karjeru teritorijās, Abavas stāvkrastos. Ūdens šķēršļi, kuri nav
šķērsojami, ierobežoti ar melnu krasta līniju. Grāvji un strauti, kas attēloti ar paresninātu zilu līniju, un purvainās teritorijas, kas
attēlotas ar pārtrauktu svītrojumu, ir šķērsojami, atkarībā no nokrišņu daudzuma laikā pirms sacensībām.
3. Navigācijā drīkst izmantot tikai kompasu un sacensību karti. Jebkuras citas iekārtas un līdzekļi var tikt izmantoti mērķiem, kas
nav saistīti ar navigāciju.
4. Sacensībās tiks lietoti dalībnieku numuri, kurus sacensību laikā jāpiestiprina ekipējumam vai apģērbam redzamā vietā.
Dalībnieka numurs ir A5 izmēra lapa, uz kuras ir komandas nosaukums un numurs, dalībnieka vārds un dalībnieka SI-kartes
numurs.
5. Sacensību centrā tiks izvietotas WC kabīnes, atkritumu maisi. Dušas būs pieejamas 25.jūlijā no 17:00-19:00 un 26.jūlijā no
10:00 līdz 14:00. Ūdenskrātuvēs, kas ir sacensību centrā drīkst noskaloties, taču mazgāšanās līdzekļus izmantot
stingri aizliegts, jo tajās tiek audzētas zivis.

Dalībnieku Grupas

MO, WO, XO - vīriešu, sieviešu vai jauktās open grupas, komandas dalībnieku vecums nav ierobežots.
MJ, WJ, XJ - vīriešu, sieviešu vai jauktās jauniešu grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 14 līdz 19 gadiem un vismaz
viena dalībnieka vecums ir 18 vai 19 gadi.
MV, WV, XV – vīriešu, sieviešu vai jauktās senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem.
MSV, WSV, XSV – vīriešu, sieviešu vai jauktās super-senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55 gadiem.
Ģimeņu grupa - komandā ir vismaz 2 paaudžu vienas ģimenes dalībnieki un vismaz viena dalībnieka vecums ir 14 vai mazāk
gadi, tikai 6 stundu satelītsacensībās.
Dalībnieku vecumam jāatbilst noteikumiem sacensību dienā.
Dalībnieki paši atbildīgi par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu.

Sacensību programma

24.jūlijs
no 18:00 sacensību centrs atvērts
25.jūlijs
11:00
12:00
18:00
18:30
19:00

karšu izsniegšana
starts
6 stundu finišs
6 stundu sacensību beigas
6 stundu dalībnieku apbalvošana

26.jūlijs
12:00
12:30
14:00
18:00

24 stundu finišs
24 stundu sacensību beigas
LČ uzvarētāju apbalvošana
sacensību centrs slēgts

Apvidus

No parkveidīga priežu meža līdz grūti caurejamiem purvainiem apvidiem. Attīstīts ceļu un stigu tīkls. Dienvidos – Abavas dabas
parks, rietumos – Usmas ezera austrumkrasts, centrā – Mordangas ezeru komplekss. Augstumi sacensību rajonā no 20 līdz 80m
v.j.l. Rogaininga apvidū apmēram 25% ir atklātas teritorijas. Apvidus vidēji apdzīvots. Attālums līdz Rīgai – 135 km.

Distance, KP un atzīmēšanās
Sacensību rajonā tiks izvietoti 60 kontrolpunkti - orientēšanās prizmas ar atstarotājiem. Atzīmēšanās sistēma – Sportident.
Kontrolpunkti ir ar vērtībām no 2 līdz 10 punktiem. Punktu vērtības ir KP numura desmitu skaitlis, piemēram, KP ar numuru 33
komandai dod 3 punktus, KP ar numuru 103 dod 10 punktus.
Katram dalībniekam tiek piestiprināta sava SI-karte. Punkti par KP tiek ieskaitīti tikai tad, ja attiecīgā KP atzīme
ir visu komandas dalībnieku SI-kartēs un atzīmju laiki ietilpst vienas minūtes intervālā. Ja kāda komandas
dalībnieka SI-kartes stiprinājums būs bojāts, komanda saņems diskvalifikāciju.

Karte

Mērogs 1:40000, H = 5m, S ~ 230km2, viena ~A2 lapa, ofseta druka, mitruma un nodiluma drošs materiāls.
Vienkāršoti orientēšanās karšu apzīmējumi, paskaidrojumi tiks doti uz kartes (baltā krāsa – mežs, tumši dzeltenā (100%) –
lauki, atklātas vietas; gaiši dzeltenā (70%) – pusatklātas vietas, izcirtumi, kopšanas cirtes, jaunaudzes, reti koki, krūmi; ceļu
apzīmējumi kartē ir atbilstoši pārvietošanās iespējām.)
KP leģendas – IOF piktogrammu un teksta aprakstu veidā uz atsevišķas lapas.
Karte sagatavota, izmantojot 1:25000 mēroga augstumlīknes, ortofoto, teritorijas pārstaigāšanas un citu informāciju.

Kartes paraugi

Katrs paraugs atbilst ~0,8 km2 teritorijai.
Elektrolīnijas, kas iet gar ceļiem, var nebūt attēlotas kartē. Ar punktotu līniju kartē parādītas izteiktas mežaudžu robežas.

Soda punkti un protesti

Par katru tekošo minūti pēc kontrollaika komanda saņem 1 soda punktu, kas tiks atskaitīts no komandas savākto
punktu skaita. Komandām, kuras finišē vairāk kā 30 minūtes pēc kontrollaika beigām, punkti netiek skaitīti un rezultātu
protokolā tiek izdarīta atzīme P/K (rog.sac.not.p.27).
30 minūšu laikā pēc komandas finiša, bet ne vēlāk kā 12:45, komanda var iesniegt rakstisku protestu žūrijai, kas tiks izveidota
pirms sacensībām 3 cilvēku sastāvā. Protests tiks izskatīts, ja tajā būs norādīts uz sacensību noteikumu pārkāpumiem.

Dzirdināšanas punkti un ēdināšana

Sacensību rajonā tiks izvietoti neapkalpojami dzirdināšanas punkti ar ūdens rezervuāriem. To atrašanās vieta tiks atbilstoši
marķēta kartē un aprakstīta KP leģendu lapā. Ūdens ņemšana no dabiskiem avotiem lietošanai bez speciāliem apstrādes
līdzekļiem nav ieteicama.
25.jūlijā no rīta darbosies bufete (nav iekļauta dalības maksā).
Ēdināšana sacensību laikā (iekļauta dalības maksā) – sacensību centrā, tā būs pieejama no plkst. 16:00. Ēdienkarte sacensību
laikā, nakts laikā un pēc sacensībām var būt atšķirīga. 6 stundu sacensību dalībniekiem – vienreizēja ēdināšana pēc sacensībām.
Tuvāka informācija par ēdināšanu tiks sniegta pirmssacensību informācijā.

Pieteikumi

Pieteikumus komanda iesniedz tiešsaistē, aizpildot pieteikuma formu OK Ziemeļkurzeme mājas lapā http://www.okzk.lv
vai pa e-pastu: lcr2009@okzk.lv, norādot katra komandas dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas dienu,mēnesi,gadu, SI6kartes numuru(ja lieto savu), komandas nosaukumu, sacensību grupu(piem., MO24, XV6, u.tml.), komandas mobilā tālruņa
numuru, kontakta e-pastu.
Pieteikumiem tiks piešķirts statuss: reģistrēts (uzreiz pēc pieteikuma iesniegšanas tiešsaistē, maksājumu izdarīt vēl nevar),
apstiprināts (komanda var izdarīt maksājumu), dalībnieks (maksājums saņemts).
Reģistrēšanās no 2009.gada 1.februāra līdz 2009.gada 15.jūlijam. Reģistrēšanās pēc 15.jūlija – par divkāršu

dalības maksu.

Organizatori var nodrošināt SI6-kartes visiem dalībniekiem, kuri reģistrēsies līdz 15.jūlijam.
Ja komanda neplāno apmeklēt vairāk par 30KP, tās dalībnieki drīkst lietot un pieteikumā norādīt arī mazākas
ietilpības SI kartes.

Dalības maksa

24 stundu sacensībās - 14 LVL katram komandas dalībniekam, superveterānu (SV), jauniešu (J) un 6 stundu sacensību grupām
– 10 LVL. Ja tiek lietota sava SI-karte, dalības maksa tiek samazināta par 1 LVL. Nozaudētas īrētās SI6-kartes vērtība jāatlīdzina
35LVL apmērā, SI9 – 25LVL, SI5 – 20LVL.
Dalības maksu par komandu kopumā mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā līdz 20.jūlijam
jāpārskaita uz OK Ziemeļkurzeme kontu (skat. OK Ziemeļkurzeme konta rekvizīti), norādot maksājuma mērķi
"dalības maksa LČR2009" un komandas nosaukumu. Dalības maksa savlaicīga apmaksa nodrošina startu sacensībās,
karti katram dalībniekam, norādītam izmēram atbilstošu T-kreklu, ja reģistrēšanās veikta līdz 6.jūlijam, ēdināšanu
sacensību laikā (6 stundu dalībniekiem – pēc sacensībām), HashHouse īri, vietu komandas transportam un teltij, servisa
infrastruktūru, balvas uzvarētājiem, kā arī citus organizatoriskos izdevumus. Dalības maksas apmaksa, reģistrējoties

sacensību centrā, iespējama, ja iepriekš par to vienojas ar organizatoriem.

Līdzjutējiem, kas nakšņo sacensību centrā – dalības maksa 2LVL, ēdināšana par atsevišķu samaksu. Līdzjutēji dalības maksu
varēs samaksāt uz vietas.

Apbalvošana

6 un 24 stundu sacensībās ar balvām (ja sacensību budžets to ļaus), medaļām (tikai 24 stundu grupās) un diplomiem tiek
apbalvotas komandas, kas ieguvušas 1.-3.vietas savā grupā.
LOF Latvijas čempionu nosaukumu un diplomu izcīna tikai tās komandas, kurās visi dalībnieki ir reģistrēti
Latvijas orientieristu reģistrā - ODB (orientieristu datu bāze http://www.mona.lv/odb/). Starta sarakstā tiks fiksēta
ODB situācija uz 21.07.2009.

Apmešanās iespējas, naktsmītnes

http://www.travellatvia.lv/8/10/0/lv/?main=2 Talsu, Ventspils, Kuldīgas rajona tūrisma informācija.

Informācija un jautājumi/atbildes

WWW: http://www.okzk.lv lapas runātavā, http://www.rogaining.lv sarunās, http://www.orient.lv diskusijās;
e-pasts: lcr2009@okzk.lv
mob.t.: +37129205886 Aivars Žogla

OK Ziemeļkurzeme konta rekvizīti

Reģ. nr. 40008111499
Juridiskā adrese: Lauri, Ugāles pagasts, Ventspils raj.
Konts: LV44HABA0551016204530 (Swedbank)

Informācija par sacensībām tiks precizēta pirmsstarta informācijā.

Pirmssacensību informācija tiks publicēta 21.07.2009.

