Izvilkumi no WMOC 2.biļetena

Programma
Ceturtdiena 15:00 – 21:00 Sacensību centrs atvērts,
reģistrācija, akreditācija

Sacensību centrs

4. jūlijs

Ķīpsala

Piektdiena
5. jūlijs

08:00 - 17:00 Sprinta treniņš
9:00 – 21:00 Reģiistrācija un akreditācija

Viesnīca Bellevue
Sac. centrs Ķīpsala

14:00 – 18:30 Telpu orientēšanās interesentiem

Daugavas stadions

Sestdiena

10:00 – 14:00 Sprinta kvalifikācija

Dzegužkalns

6. jūlijs

14:15 - 15:00

Atklātās sacensības - sprints

14:30

Atklāšanas ceremonija

Svētdiena

9:00 - 13:00

Sprinta fināls

7. jūlijs

13:15 - 14:00

Atklātās sacensības - sprints

14:30

Apbalvošana

Pirmdiena

Vecrīga

Atpūtas diena

8.jūlijs

08:00 - 17:00 Treniņš kvalifikācijas sacensībām Bumbukalns
un vidējās distances finālam

Otrdiena

10:00 - 14:00 Kvalifikācijas sacensības

9. jūlijs

10:00 - 13:00 Atklātās sac. vidējā distancē

Trešdiena

10:00 - 14:00 Vidējās distances fināls

10. jūlijs

10:00 - 13:00 Atklātās sac. vidējā distancē
15:00

Ceturtdiena

Bumbukalns

Bumbukalns

Apbalvošana
Atpūtas diena

11. jūlijs

08:00 - 17:00 Treniņš garās dist. finālam

Carnikava

Piektdiena

09:30 - 12:30 Garās distances fināls

Garezeri

12. jūlijs

10:00 - 12:30 Atklātās sac. garajā distancē

Sestdiena
13. jūlijs

14:00

Apbalvošana

14:30

Noslēguma ceremonija

11:00

Vivobarefoot rogainings
interesentiem

Jūrmala
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Kartes un shēmas lūdzu skatīt angļu versijā.
4. un 5. jūlijā sacensību centrs atradīsies Ķīpsalā, Āzenes ielā 12
Sākot no 6.jūlija, sacensību centrs būs sacensību arēnās vai viesnīcā Bellevue, Slokasielā1, informācija
par darba laiku tabulā. Sākot no 8.jūlija,no sacensību centra aties autobusi uz treniņiem un
sacensībām. Vietām autobusā jābūt pasūtītām,piesakoties sacensībām.
Dalībnieku paketes ar starta numuriem, īrētajiem SIAC,ja tādi ir, sacensību programmu
u.c.materiāliem izsniegs attiecīgās dienas sacensību centrā. Ja domājat saņemt to pirmskvalifikācijas
sacensību strata,ieplānojiet laiku ar rezervi. Finālu dienās un treniņu dienās centros neko saņemt
nevarēs.
Sacensību biroja darba laiki un funkcijas:
Ceturtdiena,
4.jūlijs

15:0021:00

Izsniedz
paketes

Ķipsala

Piektdiena,
5.jūlijs

9:0021:00

Izsniedz
paketes

Ķipsala

Sestdiena,
6.jūlijs

8:3014:00

Dzegužkalns

Svētdiena,
7.jūlijs

8:3014:00

Izsniedz
paketes &
info
Info

Pirmdiena,
8.jūlijs

8:0016:00

Izsniedz
paketes

Viesnīca

Otrdiena,
9.jūlijs

9:0014:00

Bumbukalns

Trešdiena,
10.jūlijs

9:0014:00

Izsniedz
paketes,
Info
Info

Ceturtdiena,
11.jūlijs
Piektdiena,
12.jūlijs

Vecrīga

Bumbukalns

Tel. +371
29751855
9:0015:00

Info

Garezeri

Paketes izsniegs tikai tad,ja pilnībā veikti visi maksājumi. Dalībniekiem
nestartējot,nekas atpakaļ atmaksāts netiek. Izmaiņas – 10 EURO.
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Ceremonijas un citi pasākumi
Atklāšanas Ceremonija Sestdien, 6. jūlijā 14.30 - 16.00
WMOC2019 Atklāšanas ceremonija norisināsies Dzegužkalnā uzreiz pēc sprinta kvalifikācijas
sacensībām. Visi dalībnieki, viesi un organizatori lūgti pulcēties brīvdabas estrādē 14:30. Pēc
dalībvalstu karogu ienešanas arēnā sekos īsas uzrunas un neliels concerts

Apbalvošanas ceremonijas
Visās 3 Fināla dienās apbalvošana notiks attiecīgās dienas sacensību norises vietās.Pirms
apbalvošanas visus godalgoto vietu ieguvējus (3 labākos vīriešus un 3 labākās sievietes A Finālā)
uzaicinās pulcēties netālu no pjedestāla. Visus 6 vienas vecuma grupas laureātus apbalvos vienlaicīgi.

Noslēguma ceremonija
Noslēguma ceremonija notiks Garezeros pēc garās distances fināla.

Transports
Uz treniņdistancēm un meža sacensību dienās no Bellevue kursēs organizatoru piedāvātie autobusi.
Biļetes jāpasūta savlaicīgi.
Autobusu kursēšanas grafiks atrodams attiecīgās dienas informācijā.
Autostāvvietu skaits meža distancēs ir ierobežots un caurlaides uz tāmizpārdotas. Ja caurlaide ir
pasūtīta un par to samaksāts, tā atradīsies paketē.
Īpašais transports dalībniekiem MW80+ Garās distances Finālā
Dalībniekus grupās MW80+ Garās distances Finālā no autostāvvietas uz sacensību centru un atpakaļ
nogādās organizatoru transports.

Aizliegtās teritorijas
Aizliegtās teritorijas redzamas mājaslapā:
http://wmoc2019.lv/embargoed-areas

Elektroniskā atzīmēšanās
Bezkontakta atzīmēšanās būs aktivizēta un dalībnieki var izmantotgan SI, gan SIAC kartes.Ir svarīgi,
lai dalībnieks veiktudistanci ar starta protokolā norādīto SI/SIAC,Izmaiņas sacensību vietā tiek
veiktas par maksu. Ja KP stacija nestrādā-jāmēģina atzīmēties otrā (sprintā un vidējā distancē katrā
KP būs divas stacijas, garajā distancē lielākajā daļā KP). Ja ne skaņas, ne gaismas signāla nav nevienā
no stacijām, jāatzīmējas ar kompostieri uz kartes tam paredzētajās rūtiņās.
Distanci neveikušajiemdalībniekiem OBLIGĀTI jāatzīmējas finišā.

Godīgas spēles principi
Dalībnieki tiek aicināti ievērot godīgas spēles principus. IOF Noteikumu 26.1 punkts distancē
sarunāties aizliedz. Komunikācija, izmantojot saziņas līdzekļus, distancē nav atļauta. Ierīces ar GPS
(pulksteņi u.c.) var tikt izmantotas, ja tajās nav redzama karte un tās netiek izmantotas navigācijai.

Bagāžas glabātava
Visās sacensību dienās iespējams nodot bagāžu glabāšanā. Mantas glabāšanā sāk pieņemt stundu
pirms pirmā starta un glabātava beidz darbu vienlaikus ar Info stendu.

Starta numuri
Visi dalībnieki saņems divus numurus, sprintā viens no tiem jāpiestiprina priekšpusē,otrs mugurpusē.
Lūdzu, aizpildiet numura otrā pusē norādāmo informāciju. A Finālā iekļuvušie saņems papildus
numurus 1 – 10, kas jāpiestiprina kopā oriģinālajiem numuriem, lai abi būtu redzami. Pazaudēts
numurs jāatjauno par 5 EURO.

Starta protokoli
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Kvalifikācijas sacensību starta protokoli ir publicēti WMOC mājaslapā, Tie pieejami arī eventor
(pēdējie ir uzskatāmāki). Kvalificēšanās kārtība fināliem jau ir publicēta LOF mājaslapā. Finālu starta
protokoli būs pieejami vakarā pēc kvalifikācijas sacensībām.

Kartes
Sprinta karšu mērogs 1 : 4 000, Meža kvalifikācijas un vidējās distances fināla karšu mērogs 1: 7 500,
Garās distances fināla karšu mērogs grupām M/W35 – M/W45 1:10 000,pārējām grupām1:7 500.
Kartes iespiestas uz ūdensizturīga materiāla. Par kartēs attēloto un neattēloto (takas!) skatīt 2.biļetena
angļu tekstā.
KP leģendas
KP leģendas iespiestas uz kartes un saņemamas arī priekšstartā.KP numuri no 31 līdz 255.
Starta un finiša shēmas skatīt angļu tekstā.
Maksimālais laiks distancēs
Sprints 1 stunda
Meža kvalifikācija 3 stundas
Vidējās distances Fināls 2 stundas
Garās distances Fināls 3 stundas

Ūdens
Visās sacensību dienās startos un finišā būs pieejams ūdens. Ūdens pieejamība distancēs parādīta
informācijā pa dienām.

Ēdināšana
Sprinta Finālā sacensību centrā ēdināšana piedāvāta netiks. Pārējās sacensību dienās ēdināšanas
iespējas (gan par skaidru naudu, gan norēķinoties ar kredītkarti) būs.
Apģēŗbu transports no starta vietām uz finišu nav paredzēts. Ekstrēmu laika apstākļu gadījumā
iespējamas izmaiņas.

Tualetes un dušas
Tualetes būs pieejamas sacensību centros,startos un finišā. Diemzēļ dušas netiek piedāvātas, taču gan
Bumbukalnā, gan Garezeros iespējams pēc finiša peldēties.

Karšu saņemšana pēc finiša
Dalībniekiem finišējot, kartes tiks savāktas. Saņemšanas laikus skatīt pie attiecīgās dienas
informācijas. Lai saņemtu kartes,jābūt līdzi dalībnieka numuram.

Attālumi līdz startiem
Grupu sadalījumu pa startiem un attālumus līdz tiem skatīt pie attiecīgās dienas
informācijasunparametru tabulās angļu tekstā.
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