Latvijas MTB-O čempionāts
Garajā distancē
un
Baldones Sprints
29.- 30. augusts
Baldone
1/2. Biļetens
Sacensību rīkotāji:
Biedrība „SK Boule Ropaži”, LOF, Baldones pašvaldība
Galvenais tiesnesis: Mārtiņš Lasmanis +371 29179187, martins.lasmanis@inbox.lv
Distances: Mārtiņš Lasmanis
Sacensību norises vieta:
Baldone
Sacensību programma:
29. augusts.
14.00-14.45 Iepriekš pieteikto dalībnieku reģistrācija sacensību centrā.
15.00 Garā distance. Latvijas čempionāts. Pirmo dalībnieku starts
18.00 Latvijas čempionāta laureātu apbalvošana
30. augusts.
10.00 Sprints. Pirmo dalībnieku starts
12.30 Apbalvošana

Dalībnieku grupas:
Dāmas (W) un kungi (M) atbilstoši savam vecumam, sagatavotībai un vēlmēm:
WM 21E, 14, 16, 18, 21A, 40, 50
Latvijas čempionāta medaļas izcīna ODB reģistrētie dalībnieki grupās WM 21E, 16, 18, 40, 50
Pieteikšanās:
Online pieteikšanās forma- https://lof.lv/pieteikumi/
Pieteikšanās termiņš- 25.augusts plkst. 23.59
No 26. augusta pieteikšanās iespējama tikai uz vakantajām vietām par paaugstinātu maksu.
Neierodoties uz sacensībām, pieteiktā dalībnieka pienākums ir apmaksāt 50% no dalības maksas,
izņemot gadījumus, ja dalība tiek atsaukta līdz 26. augustam.
Dalības maksa (EUR)*:
Piesakoties uz abām dienām
Grupas

Piesakoties uz atsevišķām
distancēm (Garā dist./ Sprints)

Līdz
25.08.2020

No
26.08.2020*

Līdz
25.08.2020

No
26.08.2020*

WM 21E

25

35

15

20

WM 40, 50, 21A

25

35

15

20

WM 16, 18

15

25

10

15

WM 14
10
15
* Pieteišanās iespējama tikai uz vakantajām vietām.

5

8

Bezmaksas dalības atsaukšana līdz 26. augustam!

Dalības maksu var samaksāt sacensību centrā vai uz pārskaitījumu
Rekvizīti:
SK BOULE ROPAŽI BIEDRĪBA
LV66HABA0551046813454
"SWEDBANK" AS, BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22

Atzīmēšanās sistēma:
SPORTIdent
Air+
Derīgas ir tikai SIAC kartes!!!
Abām dienām

Vienai distancei

SIAC kartes īre
3 EUR
2 EUR/dienā
Nozaudēšanas gadījumā dalībniekam ir jāatlīdzina pilna SI kartes vērtība!

Orientējoši distanču garumi:
Grupa

Plānotais uzvarētāja laiks minūtēs (distances garums pa gaisa līniju)
Garā distance

Sprints

M21E

100-110 (25 km)

20-25 (8 km)

W21E, M40

90-100 (20 km)

20-25 (7 km)

M18, M50, M21A

80-90 (18 km)

20-25 (6 km)

W18, W40, W21A, M16

80-90 (15 km)

20-25 (5 km)

W16, W50

60-70 (10 km)

20-25 (4 km)

WM14

30-40 (6 km)

15-20 (3 km)

Starta kārtība:
Starta intervāls starp vienas grupas dalībniekiem (vai vienas distances veicējiem):
Garajā distancē- 3 minūtes, Sprintā- 2 minūtes.
Kartes tiks izsniegtas 1 minūti pirms starta.
Apbalvošana:
Latvijas čempionāta vērtējumā tiek apbalvoti Latvijas pilsoņi, kas ir reģistrēti ODB un startē grupās
WM21E, WM16, WM18, WM40, WM50.
Baldones Sprinta distancē apbalvo visu grupu 1.-3. vietu ieguvējus
Aizliegtās teritorijas:
https://www.balticmaps.eu/lv/c___2711420.03-7712720.79-12/f___pg-pSnl+lpbr5kj++lPip0Tv+
+oARo++dj..lo++dp2XS..Ru5ed*'Wb+Uc++iPTg++Ws++qV*we++gi++d+
+cV*TW..ql..fJYS..Rj../bl___cl

Atļauts braukt pa ielām, kuras atzīmētas ar zaļu līniju

Sacensību apvidus (iepriekšējās kartes):

Nakšņošanas iespējas:
https://www.baldone.lv/lv/turisms/kur_naksnot/

•
•
•
•
•
•

•
•

Citi noteikumi:
Pārvietošanās ārpus ceļiem un takāmmeža daļā ir atļauta, pilsētā ir nav atļauta.
Veicot distanci, stingri aizliegts šķērsot kartē apzīmētās aizliegtās teritorijas.
Veicot distanci, stingri aizliegts šķērsot sējumus, stādījumus un dārzus, t.i., konfliktēt ar
zemes īpašniekiem.
BRAUCOT PA KOPLIETOŠANAS CEĻIEM, STINGRI JĀIEVĒRO CEĻU SATIKSMES
NOTEIKUMUS! Esiet ļoti uzmanīgi šķērsojot koplietošanas ceļus un braucot pa tiem!
Sacensību laikā SATIKSME NAV IERBEŽOTA!
Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem,
pļavām un meža ceļiem.
Lai gan distances plānotas tā, lai mežā maksimāli būtu “vienvirziena satiksme”, tomēr
pilnībā to nodrošināt nav iespējams. Tādēļ esiet uzmanīgi arī slikti pārredzamās vietās meža
ceļos un takās! Vēlams ievērot šādus principus:
• Iespēju robežās arī meža ceļos braucam tikai pa ceļa labo pusi.
• Palaižam garām ātrākus braucējus, savukārt tie laipni brīdina ka apdzīs (pa
kreiso pusi).
• Ceļu un taku krustojumos priekšroka ir dalībniekam, kurš brauc pa platāku
ceļu. Ja tie ir vienādi, tad priekšroka ir tam, kurš tuvojas no labās puses
(labās rokas princips).
ĶIVERES LIETOŠANA IR OBLIGĀTA! Visa distance jāveic ar aizsprādzētu aizsargķiveri!
Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par
savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus
un sacensību nolikumu.

• Par nepilngadīgiem dalībniekiem atbildīgi ir viņu vecāki!
• Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
Dalībnieku ievērībai!
Veloorientēšanās sacensību dalībnieki ir pilsoniski un juridiski atbildīgi par visiem nelaimes
gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies piedaloties minētajās sacensībās.
Organizators un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem
tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem
sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav
atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
Apstiprinot savu dalību kalnu divriteņu orientēšanās sacensībās dalībnieki atsakās no jebkādu
pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc
iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu
tiesas ceļā.
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus
no personīgās atbildības.

