46. ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS

“SIGULDAS RUDENS”
Latvijas kausa posms

NOLIKUMS
46. orientēšanās sacensības “Siguldas Rudens” notiek 2018. gada 7. oktobrī - Tālēnos, Krimuldas novads, Siguldas
apkārtne.

Dalībnieki
Sacensībās “Siguldas Rudens” var piedalīties ikviens, piesakoties un startējot savam vecumam un meistarībai
atbilstošā grupā. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli. Par bērniem ir atbildīgi vecāki vai viņu pavadošā
persona.

Sacensību kārtība
10.00-11.30
11.40
12.00
ap 14.00

Pieteikšanās un reģistrēšanās sacensību vietā;
Sacensību atklāšana;
Starts;
Sacensību apbalvošana.

Pieteikšanās
Iepriekšēja pieteikšanās elektroniski līdz 4. oktobrim internetā www.ba2.lv Sacensību dienā varēs pieteikties tikai uz
vakantajām vietām katrā grupā 1 dalībnieks vai OPEN grupām.

Atzīmēšanās
Ar elektroniskajām SI kartēm. SI īre 1.00 EUR.

Dalības maksas
Līdz 02.10. - V,S10,12 – 2 EUR; V,S14,16 – 3,00 EUR; V,S 18,20,60,65,70,75,80 – 5,00 EUR; pārējiem – 8,00 EUR.
No 02.- 04.10. - V,S10,12 – 3 EUR; V,S14,16 – 5,00 EUR; V,S 18,20,60,65,70,75,80 – 10,00 EUR; pārējiem – 15,00
EUR.
Dalības maksas veicamas uz biedrības A2 kontu vai sacensību dienā reģistratūrā pie numuru saņemšanas.
Rekvizīti: Biedrība A2, Reģ. nr. 40008099938, Gāles iela 27, Sigulda. SEB banka, konts LV29UNLA0050007879833.
Maksājuma mērķī norādot: vārds, uzvārds, starta grupa, dz.gads, kolektīvs. Ja nepieciešams rēķins lūdzu rakstiet uz
info@siguldasdizains.lv.
O-nodoklis iekļauts dalības maksā.

Dalībnieku grupas.
S,V 21E – atklātā grupa (1997.g. un agrāk dzimušie)
S,V 21A – atklātā grupa (1997.g. un agrāk dzimušie)
S,V 21B – atklātā grupa (1997.g. un agrāk dzimušie)
S,V 35 – 1983.g. un agrāk dzimušie,
S,V 40 – 1978.g. un agrāk dzimušie,
S,V 45 – 1973.g. un agrāk dzimušie,
S,V 50 – 1968.g. un agrāk dzimušie,
S,V 55 – 1963.g. un agrāk dzimušie,
S,V 60 – 1958.g. un agrāk dzimušie,
S,V 65 – 1953.g. un agrāk dzimušie.

S,V 70 – 1948.g. un agrāk dzimušie.
S,V 75 – 1943.g. un agrāk dzimušie.
S,V 80 – 1938.g. un agrāk dzimušie.
S,V 20 – 1998.–99.g. dzimušie,
S,V 18 – 2000.–2001.g. dzimušie,
S,V 16 – 2002.–2003.g. dzimušie,
S,V 14 – 2004.–05.g. dzimušie,
S,V 12 – 2006.–07.g. dzimušie,
S,V 10 – 2008.–09.g. dzimušie (jaunāki drīkst startēt tikai ar vecāku vai aizbildņa rakstisku atļauju).
OPEN1 – atklātā grupa (garā)
OPEN2 – atklātā grupa (īsā)

Starts un finišs
Kopējais starts pa grupām. Kartes izsniedz starta brīdī. Distances savienotas iziešanas secībā. Leģendas TIKAI uz
kartēm.

Distanču garumi
Atbilstoši LOF noteikumiem vidējai distancei. Precīzi distanču garumi tiks publicēti 30. septembrī.

Karte
Karte uzmērīta 2018.g. autors Māris Strautnieks. Gaujas upes labais krasts ar sāngravām. Priežu egļu mežs no labas
līdz sliktai skriešanai. Stigu un ceļu tikls - vājš. Augstumu starpība 45m.

Apbalvošana
Ar īpaši sagatavotajām medaļām tiks apbalvoti visu grupu 1., 2., 3. vietu ieguvēji.

Slēgtais rajons
Līdz sacensībām slēgtais rajons-karte LOF1203_2018
Sacensību rīkotāji – LOF, biedrība A2 ar Siguldas novada domes atbalstu.
Veiksmīgu startu!

