MTB-O sacensības
Ziemeļu divdienas 2016
Latvijas kausa 1.un 2.posms
1.Mērķis un uzdevums
Veicināt velo orientēšanās attīstību Latvijā.
Popularizēt velo-o kā atraktīvu un videi draudzīgu orientēšanās sporta veidu.

2.Organizatori
Sacensības organizē orientēšanās klubs „Kāpa”un Latvijas orientēšanās federācija sadarbībā ar
Ādažu novada domi.
Galvenais tiesnesis Paulis Bričonoks tel.26435996
Distanču priekšnieks Edgars Bričonoks
Sekretariāts – Kārlis Osis

3.Sacensību laiks un vieta
Sacensības notiek 16-17.aprīlī Ādažu novadā, NBS Ādažu poligona teritorijā un tā apkārtnē.
Sacensību centrs 16.04. atradīsies Kadetu kurgāna apkārtnē, 17.04. Lilastes ez. ‘’Grunduļos’’.
Reģistrēšanās 16.04. no plkst.12.00
Starts garajā distancē 16.04. plkst. 14:00, vidējā distancē 17.04. plkst. 12.00

4.Dalībnieki
S,V-16, 21 ,40, 50,Open (iesācēji)
Latvijas kausa kopvērtējumā tiek vērtēta tikai S,V 21 grupa.

5.Pieteikšanās
Sacensībās jāpiesakās līdz 12.aprīlim www.kapaok.lv, norādot vārdu, uzvārdu, grupu, klubu, SI
kartes nummuru. Starta protokoli tiks publicēti 14.aprīlī.
Pieteikuma forma http://www.kapaok.lv/on-line/ziem_divd16_mtbo/pieteikt.php
Pieteiktie dalībnieki http://www.kapaok.lv/on-line/ziem_divd16_mtbo/saraksts.php

6.Dalības maksa
S,V-16, 50, Open - 8.00 EUR ( 5.00EUR par 1 dienu )
S,V-21, 40 – 15.00 EUR ( 10.00 EUR par 1 dienu )
Pieteikšanās pēc 12.aprīļa uz vakantajām vietām par 3 EUR dārgāk.
SI kartes īre 1.00 EUR par dienu.

6.Karte un apvidus
Kartes zīmētas 2015-2016. gadā. Karšu autori P.Bričonoks un I.Peilāns, MTB-O versijaE.Bričonoks.
Kartes mērogi - garajā distancē 1:15 000, vidējā distancē 1:12 500
Sacensību apvidus ar regulāru, dažādas braucamības ceļu un stigu tīklu, atklātās vietas
daudzviet smilšainas, bruņutehnikas izbrauktie ceļi slikti braucami, vietām izteiktas kalnu
grēdas.

7.Apbalvošana
Godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar piemiņas balvām.

8.Citi noteikumi
Katram sacensību dalībniekam reģistrējoties jāparakstās par drošības un kārtības noteikumu
ievērošanu.
Velo aizsargķiveru lietošana ir obligāta.
Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem sacensību dalībniekiem jāievēro ceļu satiksmes
noteikumi.
Visiem startējušajiem sacensību dalībniekiem ir saistoši LOF apstiprinātie velo orientēšanās
sacensību noteikumi.
Naktsmītnes pieejamas Piejūras internātpamatskolā, cena ap 6.00 EUR, var pasūtīt ēdināšanu.
Zvanīt uz tel. 67956366, 28365823, info www.piejurasskola.lv/
Par citām nakšņošanas vietām skatīt www.adazi.lv vai www. carnikava.lv/

