Krustpils novada MTBO sacensības vidējā distancē
Mērķis un uzdevumi
1. Popularizēt MTB (velo) orientēšanās sportu Jēkabpils, Krustpils novada un apkārtējo novadu iedzīvotāju
vidū, kā videi draudzīgu orientēšanās sporta veidu.
2. Pilnveidot sacensību pieredzi pieaugušo, jauniešu un bērnu vidū.
3. Veicināt draudzīgas, pieredzes apmaiņām bagātas, konkurētspējīgas sacensības ar citu sporta klubu
sportistiem.
4. Noskaidrot labākos velo orientieristus.
Laiks un vieta
Sacensības notiek 2016. gada 15.oktobrī plkst. 14:00
Krustpilsnovada Timsmales ezera (Baltezera) apkārtnes kartē.
Sacensību centrs: Krustpils novads, Variešu pagasts, Medņu Rubeņi.
Marķējums uz sacensību centru no Jēkabpils - Ļaudonas ceļa 15.km
Ierašanās un reģistrācija sacensību centrā15.10.2016. no 12.00 līdz 13.30.
Sacensību vadība
Sacensības organizē biedrība „Veloklubs Līvāni”, OSK ,,Sēlijas mežs’’ sadarbībā ar Krustpils novada domi
un Jēkabpils sporta centru
Galvenais tiesnesis Jurijs Narels (tālr. 29447947), jautājumi, kas saistīti ar MTBO – Kaspars Lipskis (t.
28372790)
Distanču priekšnieks Just Lūkins
Dalībnieki
S,V (sievietes, vīrieši) – JAUNIEŠI (1998.g. dzim. un jaunāki-as), ELITE, jeb atvērtā grupa (bez vecuma
ierobežojuma), VETERĀNI (1976.g. dzimuši-šas un vecāki- as)
Pieteikumi
Iepriekšējie pieteikumi līdz 12. oktobrim plkst.24:00
Pieteikumi brīvā formā sūtāmi uz e-pastu: kaspars.lipskis@inbox.lv
Piesakoties jānorāda vārds, uzvārds, grupa, dzimšanas gads, klubs, SI kartes nr.
Samaksa par iepriekš pieteiktajiem dalībniekiem tiek veikta sacensību dienā, norēķinoties skaidrā naudā
Dalības maksa
ELITE
S,V- 18 (jaunieši)
S,V- 40 (veterāni)

7,00 EUR
3,00 EUR
5,00 EUR

Pieteikties pēc 12.10. būs iespējam tikai sacensību dienā, dalības maksa x2
SI kartes īre 0,50 EUR
Ierobežotā daudzumā būs pieejamas veloplanšetes (3,00 EUR par īri)
Krustpils novada iedzīvotājiem sacensības bez maksas
Vispārējie noteikumi
Reģistrējoties un apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieks personīgi uzņemas pilnu atbildību par savu
veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, un atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas
organizatoriem vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai
materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.Piesakoties sacensībām,
dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto foto un video materiālu izmantošanu
publicitātes nolūkos.

Karte un apvidus
Karte zīmēta 2015-2016. gadā, izmantojot Metrum lāzerskanējuma materiālus. Kartes autori I.Peilāns,
E.Zvaigzne, P.Blumbergs, P.Bričonoks. MTB-O versija E.Bričonoks.
Distances kartes mērogs 1:10 000 (kartes izmērs-A3), augstumlīknes ik pēc 5m.
Pārsvarā skuju koku mežs ar dažādas braucamības ceļiem un takām. Reljefs ar lielām un vidējām formām,
maksimālā augstuma starpība 40 m.
Aptuvenie distanču parametri
Grupa
Vidējā dist.
Jaunieši 7,0km 13KP
Elite
12,0km 19KP
Veterāni 9,5km 17KP

Grupa
Jaunietes
Elite
Veterānes

Vidējā dist.
7,0km 13KP
9,5km 17KP
7,0km 13KP

Starta kārtība
Starta intervāls 2 minūtes.
Starta koridorā jāierodas 2 minūtes pirms starta. Karte tiks izsniegta 1 minūti pirms starta.
Papildus noteikumi
Šie noteikumi ir saistoši un jāievēro visiem dalībniekiem.
Velo aizsargķiveru lietošana ir obligāta.
Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem, sacensību dalībniekiem jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.
Dalībniekiem atļauts nobraukt no kartē iezīmētajiem ceļiem.
Visiem startējušajiem sacensību dalībniekiem ir saistoši LOF apstiprinātie velo orientēšanās sacensību
noteikumi.
Autotransporta satiksme pa koplietošanas ceļiem sacensību laikā netiks ierobežota!
Sacensību dalībnieki ir paši atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību.
Apbalvošana
1.-3. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām, uzvarētāji ELITES grupā sievietēm un
vīriešiem tiek apbalvoti ar naudas balvu (EUR 30,-)
Finansēšana
Sacensību izdevumus sedz biedrība „Veloklubs Līvāni”, Krustpils novada dome un OSK ,,Sēlijas mežs’’.
No dalības maksu fonda tiek segtas izmaksas par balvu iegādi un ēdināšanu.
Pēc distances veikšanas dalībniekiem sātīgas putras cienasts.
Ceļa izdevumus un dalības maksu sedz komandējošā organizācija vai pats dalībnieks

