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Pirms-starta informācija 

Sacensību centrs. Sacensību centrs un dalībnieku reģistrācija atradīsies Gardenes pamatskolā. 

Marķējums uz sacensību centru no šosejas Dobele – Annenieki (P97). Sacensību centra atrašanās vietas 

norāde:  

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=cudpcl&centerx=452997.9298674115&centery=6278475.55

8617844&zoom=2&layer=map&ls=o 

Koordinātes: 56°38'58.2’’N 23°13'25.7’’E (56.649500, 23.223806). 

Ierodoties uz sacensībām sekojiet satiksmes regulatoru norādījumiem, lai auto varētu novietot pēc 

iespējas tuvāk sacensību centram. 

Sacensību centrs ir Gardenes pamatskolas sporta zāle un palīgtelpas – gaiteņi, ģērbtuves, tualetes utt. 

Sacensību centrā dušas nav. Vietās, kas tiks norobežotas ar lentēm vai uzrakstiem, sacensību 

dalībniekiem uzturēties nav atļauts. 

Lūdzam sacensību centra telpās nestaigāt ar radžotiem un ļoti netīriem apaviem!  

Sacensību rajons. Gardenes apkārtnē. Apvidus ir jauktu koku mežs ar vidēju skrienamību, vietām - sliktu. 

Apvidū ir izteikts ceļu un taku tīkls. Daļā teritorijas ir purvi, kas šobrīd nav aizsaluši. Ūdens līmenis upēs, 

strautos un grāvjos saglabājas augsts. 

Sacensību apvidū nebūs izvietoti dzirdināšanas punkti, dzeramais ūdens būs pieejams tikai sacensību 

centrā! 

Kartes. Speciāli sacensībām veidota karte, izmantojot LĢIA LIDAR datus un citu kartogrāfisko 

informāciju. Kartes autors Raimonds Lapiņš. Sacensību kartes formāts ir A2 (420 x 594 mm) un mērogs 

1:20 000. Augstumlīknes ik pēc 2,5m. Kartes ir abpusēji laminētas.  

KP vērtības. Sacensību apvidū tiks izvietoti 38 KP ar vērtību diapazonu no 3 līdz 8. Kopējais punktu skaits 

apvidū 201. 

Bīstamas un aizliegtas vietas. Ūdenstilpnes (upes, ezerus un dīķus) un nepārvaramus purvus šķērsot 

brīvi izvēlētās vietās aizliegts! Upi ieteicams šķērsot tikai pa tiltiem. Ieteicamās šķērsošanas vietas 

norādītas uz kartes ar sarkanu )(. 

Sacensību laikā satiksme netiek ierobežota, tāpēc pārvietojoties pa vietējās nozīmes autoceļiem jābūt 

uzmanīgiem un jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Īpaši uzmanīgiem jābūt šķērsojot vai pārvietojoties 

pa autoceļu Dobele-Annenieki (P97)! Dalībniekiem ieteicams lietot atstarotājus. 

Māju pagalmus šķērsot aizliegts, ja vien tiem cauri neiet ceļš. Mājas ieteicams apiet, lai netraucētu 

iedzīvotājus. Aizliegtās teritorijas – apdzīvojamā teritorija, dārzi, kapsētas - ir olīvzaļā krāsā. Atklātās 

teritorijas, kas ir apstrādātas kā sējumi vai dārzi, šķērsot stingri aizliegts. Teritorijas, kas iesvītrotas ar 

sarkanu, šķērsot aizliegts. Industriālās teritorijas, kas iesvītrotas ar melnu smalku svītrojumu šķērsot 

aizliegts. 

UZMANĪBU! 47.KP rajonā esošais tilts ir avārijas stāvoklī! Bērzes upē joprojām saglabājas augsts ūdens 

līmenis, tāpēc tilta šķērsošana ir apgrūtināta, jo tas daļēji atrodas zem ūdens. 

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=cudpcl&centerx=452997.9298674115&centery=6278475.558617844&zoom=2&layer=map&ls=o
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=cudpcl&centerx=452997.9298674115&centery=6278475.558617844&zoom=2&layer=map&ls=o


Tilta pār Bērzes upi stāvoklis 47.KP izlūkošanas laikā (šā gada novembra vidū) bija šāds: 

 

Šobrīd ūdens līmenis ir mazliet krities, bet daļa tilta joprojām ir zem ūdens. Izvērtējiet kritiski savus 

spēkus un nepakļaujiet sevi nevajadzīgiem riskiem! 

Tā kā koki lapas jau sen ir nometuši un mežā sniega segas praktiski nav, apvidus ir pelēks un īpaši 

jāuzmanās no koku un krūmu zariem, kas šajā gadalaikā ir īpaši nepamanāmi. Ieteicams lietot sporta 

aizsargbrilles vai cita veida acu aizsarglīdzekļus (piemēram, darba aizsargbrilles, ko var iegādāties 

būvniecības veikalos vai cepuri ar nagu). Esiet uzmanīgi un sargiet acis! 

Reģistrācija. Dalībnieku reģistrācija notiek sacensību centrā pēc dalībnieku komandu reģistrācijas 

numuriem, kurus var redzēt reģistrācijas sistēmā, un kas tika piešķirti komandām reģistrējoties 

sacensībām. Sacensību centrā būs izlikti dalībnieku saraksti.  

Reģistrācija tiks organizēta sekojošās rindās:  

• Komanda reģistrēta un dalības maksa samaksāta, pēdējā brīža izmaiņu nav (zaļā rinda); 

• Komanda reģistrēta un dalības maksa tiks maksāta sacensību centrā uz vietas, pēdējā brīža 

izmaiņu nav (dzeltenā rinda); 

• Vēlā reģistrācija un komandas ar pēdējā brīža izmaiņām (sarkanā rinda). 

Pēc reģistrācijas dalībnieki saņem komandas aploksni, kurā ir dalībnieku numuri, piespraudes, īrētās SI 

kartes (notīrītas), SI kartes stiprinājumi – aproces, ēdināšanas taloni u.c.  



Dalībnieki patstāvīgi piestiprina SI kartes. Skatīt sekojošos attēlus: 

  

SI aproces ir mitrumizturīgas un nav atļauts tās aplīmēt ar līmlenti. Aukliņa nav nepieciešama! 

Ja rodas problēmas ar aprocēm un SI karšu piestiprināšanu, vērsieties pie tiesnešiem sacensību centrā! 

Sacensību norise. Karšu dalīšana tiks organizēta netālu no STARTA zonas, pie skolas. Īpaši nelabvēlīgu 

laika apstākļu gadījumā karšu dalīšana var tikt organizēta skolas telpās, to speciāli izziņojot sacensību 

centrā. Pēc kartes ierodas viens komandas pārstāvis ar piestiprinātu komandas numuru! 

Sacensību centrā būs pieejama vieta distances plānošanai – galdi ēdamzālē, bet šī telpa nav tik liela un 

visiem dalībniekiem vietas pie galdiem nebūs. Distances plānošanai varēs izmantot arī pārējās sacensību 

centra publiskās telpas. Distanci drīkst plānot arī savās automašīnās. 

Lūdzam pēc distances plānošanas novākt savas mantas ēdamzālē no galdiem, un neatstāt mantas 

ēdamzālē, lai tas netraucētu organizēt ēdināšanu. 

Pirms ieejas STARTA zonā būs izvietotas SI karšu tīrīšanas ierīces CLEAR. 

Ieeja starta zonā tiks organizēta vairākās plūsmās. Uzrādām tiesnešiem uz rokas nostiprinātu SI aproci un 

veicam starta zonas atzīmi CHECK-IN.  

Dalībnieki paši ir atbildīgi, ka veikuši savu SI karšu tīrīšanu un atzīmējušies starta ierīcē CHECK-IN! 

Starts kopīgs visām grupām saskaņā ar sacensību centra pulksteni 12:00 no starta zonas. 

SOS telefons (ārkārtas gadījumiem) +371 26517125 (ir nodrukāts arī uz kartes)! 

Gadījumos, kad distancē nav atrodams kontrolpunkts (nozagts vai nopostīts) vai nestrādā atzīmēšanās 

iekārta, sūtiet SMS uz kartē norādīto SOS numuru, norādot komandas numuru, KP numuru no kura 

nācāt, un KP numuru kura nav, piemēram, 2011 35,42kp (komanda 2011, nācāt no 35 KP un nebija 42 

KP). 

Ja KP nestrādā, tad jāveic atzīme KP ar mehānisko atzīmēšanās ierīci (kompostieri) uz kartes malas, bet 

obligāti ir jānosūta arī SMS uz SOS numuru. Komandām, kas tikai finišā uzrādīs atzīmēšanos ar 

kompostieri, bet nebūs nosūtījušas SMS, KP netiks ieskaitīts. 

Sacensību noslēgumā paredzēta loterija! Balvas saņems tikai uz vietas esošie dalībnieki. 

 

Veiksmi distancē! 


