Kocēnu novada čempionāts MTB-O
(19.09-20.09.2015.)
Mērķis un uzdevums
Veicināt velo orientēšanās attīstību Latvijā. Popularizēt velo orientēšanos kā atraktīvu un videi
draudzīgu orientēšanās sporta veidu.
Organizatori
Rīko „Ziemeļvidzemes orientēšanas centrs”
Sacensību organizators- Māris Heinols t.+37120217455
Sacensību tiesnesis- Atis Heinols
Distances- Atis Heinols
Karte-MTBO karte zīmēta 2015.gada vasarā, par pamatu izmantota biedrības „Ziemeļvidzemes
orientēšanās centrs” kartes ‘’Kocēni” un ‘’Upītes’’.
Programma
Velo orientēšanās sacensības sprintā un vidējā distancē.
19.09.2015. Sprints
Pirmais starts plkst. 15.00
20.09.2015. Vidējā distance
Pirmais starts plkst.11.00
Plkst.14.30 Apbalvošana 1.-3. vietu ieguvējiem.
Dalībnieki
S,V 21-elites atklātā grupa ,16, 18, 40, open
Distanču parametri
Grupa
V21
S21 ;V40;V18
S40;S18;V16
S16; OPEN

Sprints (Pa gaisa līniju)
5,5 km 24KP
4,5 km 23KP
3,8 km 19KP
3,1 km 16KP

Vidējā (Pa gaisa līniju)
9,4km 19KP
8,6km 17KP
5,6km 18KP
5,1km 15KP

Dalības maksa
Grupām : S,V21; S,V40 - 10,-EUR distance
S,V18; S,V16; Open - 7,- EUR distance
Pieteikšanās
Līdz 14.09.2015 Plkst.24.00 Norādot vārdu, uzvārdu, klubu, grupu, ODB numuru, SI kartes numuru,
Sūtot uz e-pastu zvocvelo@gmail.com Pēc noteiktā termiņa varēs pieteikties tikai uz vakantajam
vietām par 50% lielāku dalības maksu.
Open grupai nav pieteikšanās ierobežojumu, var pieteikties arī sacensību dienā.
Sacensību centrs
19.09.2015. Kocēnu centrs pie pašvaldības ēkas stāvlaukuma. http://ej.uz/abw6

20.09.2015. Strautnieki, uz ceļa Valmiera-Sietiņiezis. http://ej.uz/1ak4

Starts un Starta kartība
Starta sākums Sprinta distancei 15.00 Izlozes starts ievērojot 1 minūtes intervālu starp vienas
grupas dalībniekiem. Karte tiks izsniegta 1 minūti pirms starta.
Kontrolpunkti, tiks izvietoti tuvu viens otram, tāpēc dalībniekam jābūt uzmanīgam un jāskatās
kontrolpunkta numuri.
Starta sākums vidējai distancei 11.00
Izlozes starts ievērojot 3 minūšu intervālu starp vienas grupas dalībniekiem. Karte tiks izsniegta 1
minūti pirms starta.
Distancē dalībnieks varēs izvēlēties ceļa variantu cauri finiša zonai, finišs tiks sadalīts divās joslās ar
norādi!

Kartes apvidus
Izmantotas biedrības „Ziemeļvidzemes orientēšanas centrs” kartes ‘’Kocēni” un ‘Upītes’’.
‘’Kocēni’’ sprinta karte, izteikts, daudzveidīgs ceļu tīklojums ar ātrām taciņām.
‘’Upītes’’ kartē dominē skuju koku mežs, reljefs ar lielām un mikro formām. Apvidu šķērso dažādas
braucamības meža takas un ceļi.
Velo-o kartei par pamatu izmantotas kartes:
„Kocēni”, autors: A.Rukšāns
„Upītes”, autors L.Malankovs
Velo-o kartes versiju 2015. gada augustā, sagatavojis Atis Heinols
Atzīmēšanās
Sacensībās tiks izmantota SportIdent atzīmēšanās sistēma. Dalībniekiem personīgās SportIdent kartes
numurs jāuzrāda pieteikumā. SportIdent iespējams izīrēt pie sacensību organizatoriem. SI kartes īres
maksa ir 1 EUR.

Īpašie noteikumi
Velo aizsargķiveru lietošana ir obligāta. Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem sacensību
dalībniekiem jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.
Dalībniekiem atļauts nobraukt no kartē iezīmētajiem ceļiem, izmantot pļavas. Visiem
startējušajiem sacensību dalībniekiem ir saistoši LOF apstiprināties velo orientēšanās
sacensību noteikumi.
Nakšņošanas iespējas
http://www.koceni.lv/turismam/kur-nasnot

