
Klubu stafetes 2019 papildus informācija 
 

1. Numuru izņemšana 
Numurus gan klubu komandām gan 4fun komandām varēs izņemt reģistratūrā. Kopā ar 
numuriem būs adatiņas (20 gab katrai komandai) un īrētie identi. 
 

2. Starta kārtība un atkārtotais masu starts 
Starts Klubu komandām plkst. 11:00; 4Fun komandām plkst. 11:05.  
Dalībnieki no klubu komandām uz 1. etapu tiks aicināti pulcēties starta koridorī pēc stafešu 
maiņas demonstrācijas.  
4Fun grupās došanās uz 1. etapu sāksies tūlīt pēc klubu komandu starta. 
Tie dalībnieki, kas līdz plkst. 15:20 nav startējuši, startē masu startā plkst. 15:25 no vietas, kur 
atrodas kartes starta koridorī.  
 

3. Stafešu maiņas demonstrācija 
Stafešu maiņas demonstrācija sāksies plkst. 10:30. 
 

4. Stafetes kārtība, stafetes maiņa, pāru etapi 
Dalībnieks, kurš finišē vispirms atzīmējas finišā, pēc tam nodod stafeti. Startējušais dalībnieks 
pats paņem savu karti no karšu stenda. Kartes būs izkārtotas augošā secībā, sākot no 
komandām ar numuru 1. Individuālie etapi (1.,3.,5., izņemot 7.etapu Klubu komandām un 
3.etapu 4Fun komandām) nodod stafeti pāru etapam. Dalībnieki paši ir atbildīgi par pareizās 
kartes ar savu numuru paņemšanu. Itsevišķi skrējējiem pāru etapos, tai skaitā 4Fun grupā, jābūt 
vērīgiem un jāņem karte ar to numuru, kas ir attiecīgajam skrējējam. Piem. skrējējam, kas no 
pāra pieteikts kā otrais otrajā etapā no komandas ar numuru 1 ir jāņem karte ar numuru 1_2-2. 
Pāra etaps drīkst finišēt tikai pēc tam, kad abi skrējēji no pāra etapa ir satikušies pie sava etapa 
pēdējā KP pie sagaidīšanas telts. Pēc tam, abi kopā skrien nodot stafeti nākamajam etapam, 
stafete ir jānodod ABIEM pāru etapa dalībniekiem pieslaroties nākamā etapa skrējējam. 
 

5. Farsti un distances 
Visiem etapiem, izņemot 5. etapu ir farsti. Visiem etapiem izņemot 5. etapu ir skatītāju KP. Pāru 
etapos abiem pāra skrējējiem ir dažādi farsti. KP numuri kartē iedrukāti 75% izmērā no 
standarta, lai mazāk aizsegtu karti. Starta, finiša un skatītāju etapa rajonā KP aplīši un KP 
numuri ir ļoti tuvu viens otram, esiet vērīgi. Tāpat arī farsta KP var būt daudz un tuvu viens 
otram. Pēc skatītāju KP visām grupām ir mazāka distances daļa nekā līdz tam. 
 

6. Finišs 
Visi etapi, izņemot pēdējo etapu, vispirms finišē atzīmējoties finiša stacijā un pēc tam nodod 
stafeti. Par finišu pēdējam etapam, tiek uzskatīts brīdis, kad tiek šķērsota finiša līnija. Finiša 
stacija atradīsies nedaudz aiz finiša līnijas. 
 

7. GPS sekošana 
Komandas, kam ir organizatoru piešķirtas GPS iekārtas, tās obligāti jāņem līdzi distancē 
1.,3.,5.,7.etapā. GPS iekārtu komandas dalībnieki nodod viens otram (nākamajam etapam) pēc 
finiša. GPS iekārtas varēs saņemt no 10:30 pie finiša telts. Komandas, kam nav piešķirtas GPS 
iekārtas var tās īrēt, maksa 9EUR. 
 

8. Klubu fotogrāfijas 
Visi klubi aicināti uzņemt klubu fotogrāfijas un nofotografēties sacensību centrā pie Ojāra 
Millera. 


