Pirmsstarta informācija.

IERAŠANĀS UN REĢISTRĀCIJA.
Skolu komandas ierodas sacensību centrā no 10:30-12:30. Skolām ar nelielu dalībnieku skaitu
iesakām ierasties pēc 11:00. Automašīnas un autobusus lūdzam novietot tiem paredzētajās vietās,
ievērojot regulētāja norādījumus.
VIENS skolas pārstāvis dodas uz reģistratūru, ņemot līdzi komandas rakstveida pieteikumu ar
skolas vadības parakstu. Komandām, kurām ir izmaiņas dalībnieku sarakstā, tas jāpaziņo
reģistratūrā. Pēc veiksmīgas reģistrācijas pārstāvis saņem komandas aploksni, kurā ir starta
numuri un saspraužamās adatas.
SACENSĪBU CENTRA SHĒMA

PAPILDUS INFORMĀCIJA.
Atbildes uz visiem ar sacensībām saistītiem jautājumiem varēs saņemt pie informācijas galdiņa.
Tajā skaitā arī par atzīmēšanās sistēmas lietošanu, kā arī apskatīt kontrolpunkta paraugu.

STARTA KĀRTĪBA.
Kvalifikācijā var startēt no 11:00 līdz 13:00, finišu slēdz 13:30. Startā būs 4 koridori, pēc
norādēm jāizvēlas pareizais - atbilstoši vecumam. Izvēlieties brīdi, kad attiecīgajā koridorā ir
mazāk dalībnieku undodieties iekšā.Starta zonā tiks ielaisti tikai dalībnieki ar piespraustiem
numuriem. Tiesnesis izsniegs SPORTident atzīmēšanās čipu. Pēc atļaujas saņemšanas to
ievietojiet starta stacijā, saņemiet karti un dodaties distancē.
Par pusfināla un fināla skrējieniem informēs komentētājs.

DISTANCES VEIKŠANA.
Distancē kontrolpunkti jāapmeklē tādā secībā, kā tas norādīts uz kartes. Lai pārliecinātos, vai
atrasts īstais kontrolpunkts, tā numurs uz kartes jāsalīdzina ar dabā redzamo. Kontrolpunktu
leģendas (apraksts) būs uz kartes teksta formā.
Distanču parametri:
V1 – 2,5km 15KP
V2 – 2,1km 14KP
V3 – 1,9km 11KP
V4 – 1,3km 9KP

S1 – 2,2km 14KP
S2 – 1,9km 13KP
S3 – 1,7km 10KP
S4 – 1,2km 9KP

Neviena distance neiet pāri maģistrālajām ielām (Raiņa, Kr.Barona, Pils ielām).

CITI SACENSĪBU NOTEIKUMI.
Sacensību laikā aizliegts šķērsot nepārvaramus žogus, sienas, dīķus un grāvjus, kurumalas
apzīmētas ar melnu nepārtrauktu līniju, privātīpašumus un apstādījumus, kas kartē attēloti ar
olīvzaļu krāsu. Ja dalībnieks neievēro noteikumus, viņu var diskvalificēt. Distancē atradīsies
tiesneši, kas kontrolēs noteikumu ievērošanu.
Pārvietojoties pa Siguldas pilsētas ielām, jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.

KARTE UN APVIDUS.
Karte zīmēta 2016.gada pavasarī. Autors M.Strautnieks. Mērogs 1:4000. Kvalifikācijas
skrējienam apmēram 70-80% ciets segums, bet pusfināliem un fināliem ap 30-50%. Vietām
augsnes virskārta mīksta un mitra.

PAPILDUS AKTIVITĀTES
13:00-14:00 Latvijas Zaļā Punkta “Stikla skrējiens”
13:00-15:30 Spēle “Latvija”

