
 Pirms starta informācija 

Sacensību centrs   

Melnezera 1, Tukums, 56°58'28.3"N 23°10'16.9"E. Ielas remonta dēļ, uz sacensību centru būs ar 
orientēšanās prizmām un bultām marķēts apbraucamais ceļš no Meža un Melnezera ielu krustojuma 
(DUS Statoil Tukumā, Meža ielā 30). 

 

Karte  

Sacensību karte ir A2 formātā, iespiesta uz mitrumizturīga papīra. Papildus aizsardzība pret mitrumu 
nav nepieciešama. Mērogs 1:20 000, augstumlīknes ik pēc 5 m.   

Sacensību apvidus 

Atklātās vietās sniega dziļums apmēram 10 cm, mežā – 5 cm. Zeme, dīķi, ezeri, purvi un pārpurvotas 
vietas nav sasalušas. Dīķus, ezerus, nepārvaramus purvus kā arī teritorijas, kas iesvītrotas ar sarkanu, 
šķērsot aizliegts! Dalībniekiem jāievēro ceļu satiksmes noteikumi, jo sacensību laikā satiksme netiks 
ierobežota. Iesakām lietot atstarotājus.  

Sacensību apvidū ir divi lauku mājās ierīkoti dzeršanas punkti. Tie atzīmēti ar orientēšanās prizmām, 
un tajos būs pieejama karsta tēja, ūdens, tradicionālas un veģetāras uzkodas. 

Sacensību centrs 

Automašīnas novietot ievērojot organizatoru norādījumus!  

Sacensību centrs izvietots sporta skolas šautuves ēkā, kurā būs pieejama mantu un atslēgu 
glabātuve, pirmā palīdzība, tualetes, telpas ēdināšanai, telpas ar galdiem un krēsliem distances 
plānošanai. Reģistrācija, rezultātu nolasīšana un apbalvošana notiks iekštelpās. Sacensību atklāšana 
un karšu izdalīšana - ārpus telpām. 

Sacensību centra telpās aizliegts staigāt ar radžotiem apaviem!  

Reģistrācija 

Reģistrējoties (no 9.00 līdz 10.45), dalībnieki saņems komandas aploksni ar atstarotājiem, dalībnieku 
numuriem, saspraužamām adatām, īrētām SI kartēm, SI karšu stiprinājumiem, ēdināšanas taloniem. 
OPEN3 grupas komandas saņems ēdināšanas talonus tikai tad, ja ēdināšana ir atsevišķi pasūtīta. 
Reģistrācijas laikā iespējams reģistrēt rogaininga dalībnieku bērnus pieskatīšanai un bērnu 
pārgājienam. 



Kartes un SI kartes 

Dalībniekiem pašiem jāpiestiprina SI kartes kā parādīts attēlā. SI aproces ir mitrumizturīgas un tās 
nedrīkst aplīmēt ar līmlentu. 

 

Karšu komplektu būs izvietoti komandu numuru augošā secībā, un tos varēs saņemt tikai komandas 
pārstāvis ar redzamu, piestiprinātu numuru. Katram komandas pārstāvim jāpaņem komplekts ar 
viņa komandas numuru. 

Pirms ieejas starta zonā SI kartes jānotīra CLEAR stacijā. Ieejot starta zonā, jāuzrāda SI aproce un  
jāveic CHECK-IN atzīme. Kopējais starts būs pēc signāla. 

Apbalvošana 

Pēc katras apbalvošanas notiks izloze klātesošajiem attiecīgās distances dalībniekiem, kurā izlozēsim 
balvas no: 

 Taku skriešanas seriāla Stirnubuks.lv; 

 sacensībām Rīgas kausi 2017;  

 sacensībām Kurzemes pavasaris 2017;  

 Ziemassvētku rogaininga 2016;  

 SIA Dekšņi;  

 COK Silva;  

 Tukuma novada Domes;  

 Tukuma tūrisma informācijas centra, 

 Citiem sponsoriem. 

Papildus informācija 

Brokastis būs pieejamas no 9.00 līdz 10.30 un pusdienas pēc finiša, sākot ar 15.30. 

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli. Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam par 
veselības stāvokli atbildīgi vecāki, aizbildņi vai treneri.  

Ja distancē rodas krīzes situācija, zvaniet uz +371 29267142 

 

Veiksmi distancē! 

 


