
Latvijas MTBO kausa 3. posms 

Garā distance 

1-2. Biļetens 

 

  Sacensību rīkotāji: 

BJC «IK Auseklis» un Biedrība SAA «Magnēts».  

Galvenais tiesnesis: Mārtiņš Lasmanis. 

Rezultāti: Valters Siliņš. 

 

  Kontakti un papildus informācija: 

Mārtiņš Lasmanis +371 29179187. E-pasts: martins.lasmanis@inbox.lv 

 

  Sacensību norises laiks un vieta: 

4. maijs. Langstiņi. Marķējums no A2 šosejas 1km aiz Langstiņu pagrieziena (braucot no Rīgas).  

Sacensību centrs: 
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=rzseod&centerx=520497&centery=6319174&zoom=2&layer=map&ls=o  

Reģistrēšanās no 10.00 

Starts no 11.00 

 

  Dalībnieku grupas: 

W,M 16, 21E, 21A, 40 un OPEN (iesācēji) 

Latvijas MTBO kausā ieskaite tikai W,M21E grupām. Pārējo grupu dalībnieku rezultāti tiek vērtēti 
Latvijas velo-O rangā- http://velo.lof.lv/rangs  

 

  Pieteikšanās: 

Pieteikšanās termiņš līdz 28. aprīlim plkst. 23.59 

Pieteikuma forma tiks ievietota velo.lof.lv 22. aprīļa vakarā. 

Pēc pieteikšanās termiņa iespējams pieteikties tikai uz vakantajām vietām par 4.00 EUR dārgāk. 
Neierodoties uz sacensībām, pieteiktā dalībnieka pienākums ir apmaksāt 50% no dalības maksas. 

 

  Dalības maksa: 

Jauniešiem līdz 18 gadiem- 4.00 EUR 

Pieaugušajiem- 8.00 EUR 

SI kartes īre- 1.00 EUR 

Būs iespējams izīrēt MIRY veloplanšetes- 2.00 EUR, kā arī iegādāties tās. 
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  Apbalvošana: 

Apbalvo pirmo 3 vietu ieguvējus S,V 16, 21E un 40 grupās. 

 

  Provizoriskie distanču parametri: 

Grupa Plānotais uzvarētāja rezultāts 
minūtes 

Orientējošs distances garums 
pa gaisa līniju 

M21E 105-115 25 km  

W21E 105-115 20 km 

M40, M21A 80-90 15 km 

M16, W40, W21A 60-70 10 km 

W16, OPEN 60-70 7 km 

 

  Karte un apvidus:  

Karte zīmēta 2014. gada aprīlī izmantojot Biedrības SAA "Magnēts" karšu materiālus.  

MTBO kartes autors: Mārtiņš Lasmanis. Mērogs 1:15 000, augtumlīknes 2,5 m. Kartes formāts A3.  

Apvidus relatīvi plakani apgabali mijas ar tradicionālo Pierīgas kāpu reljefu. Ceļu un taku tīkls vidēji 
blīvs, blīvs un, apdzīvotu vietu tuvumā, arī ļoti blīvs, kā arī izteikti regulārs stigu tīkls. Ļoti plašs ceļu 
un taku braucamības diapazons- no asfalta un ļoti ātriem celiņiem līdz smilšainām grūti 
braucamām vietām. 

 

  Citi noteikumi:  

 Visiem sacensību dalībniekiem ir saistoši LOF apstiprinātie velo-orientēšanās noteikumi. 
 Pārvietošanās ārpus ceļiem un takām nav aizliegta.  
 Veicot distanci, stingri aizliegts šķērsot kartē apzīmētās aizliegtās teritorijas. 
 Veicot distanci, stingri aizliegts šķērsot sējumus, stādījumus un dārzus, t.i., konfliktēt ar zemes 

īpašniekiem.  
 BRAUCOT PA KOPLIETOŠANAS CEĻIEM, STINGRI JĀIEVĒRO CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMUS! 

Esiet ļoti uzmanīgi šķērsojot koplietošanas ceļus un braucot pa tiem! Sacensību laikā SATIKSME 
NAV IERBEŽOTA! 

 ĶIVERES LIETOŠANA IR OBLIGĀTA! Visa distance jāveic ar aizsprādzētu aizsargķiveri! 
 Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par 

savu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un 
sacensību nolikumu. 

 Par nepilngadīgiem dalībniekiem atbildīgi ir viņu vecāki! 
 Sacensību organizatori neatbild par atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību 

laikā. 
 

 
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no 

personīgās atbildības. 


