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14.maijs
svētdiena 
Sacensību centrs – Korneti (Veclaicenes pagasts,  
Alūksnes novads).  
Shēma: šeit
Koordinātes – Lat: 57.5899161 Lon: 26.9474333  
(X: 676174 Y: 6386882). 

no 9:30 atvērts sacensību sekretariāts
11:30 Sacensību atklāšana
12:00 Starts
13:00 Starts MWE
no 15:30 apbalvošana

Programma

aPvidus

13. maijs
sestdiena
no 16:00 līdz 20:00
Treniņa iespējas Raipala 
ezera apkārtnē
Shēma: šeit
Koordinātes – Lat: 
57.581041 Lon: 26.990927 
(X: 678836, Y: 6386029).
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Sacensības risināsies Alūksnes augstienes Z daļā, aptuveni 240 m virs jūras līmeņa, Veclaicenē, 
dabas lieguma Peļļi-Korneti teritorijā. Apvidū pārsvarā jauktu koku mežs ar dažādu caurejamību, 
arī atklātās platības ar izteiktām reljefa formām, vietām stāvas nogāzes, daudz dažāda izmēra 
un formas purvu. Neregulārs kvartālstigu tīkls, kartes teritoriju šķērso dažādas kategorijas ceļi, 
tās Z daļā Latvijas–Igaunijas robeža.

(vecā karte šeit)
Kartes autors: Vilnis Veļkeris
Karte sagatavota: 2014-2017. gadā.
Slēgtās kartes: Korneti (LOF_NR  598) un Korneti_R (LOF_NR 1129).
Mērogs 1:15000 (MW16-35), pārējām grupām 1:10000, augstumlīknes: 5m
Slēgtā teritorija sacensībām, kurā aizliegts atrasties un izmantot treniņiem: šeit

karte

https://www.google.lv/maps/place/57%25C2%25B035%2722.1%2522N%2B26%25C2%25B056%2752.7%2522E/%4057.589459%2C26.9457783%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x0:0x0%218m2%213d57.589459%214d26.947967
https://www.google.lv/maps/place/57%25C2%25B034%2750.9%2522N%2B26%25C2%25B059%2727.2%2522E/%4057.5808107%2C26.9903408%2C19z/data%3D%214m5%213m4%211s0x0:0x0%218m2%213d57.58081%214d26.990888
http://lof.lv/uploads/kartes/2014/598.jpg
http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=yjvzca&centerx=675448.5076338616&centery=6387244.675712086&zoom=5&layer=map&ls=o
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dalībnieku gruPas

elektroniskā atZīmēšanās sistēma

Pieteikšanās

dalības maksas
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MW 12; 14; 16; 18; 20; 21E; 21A; 21B; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80

OPEN 1 – tehniski viegla un īsa distance
OPEN 2 – vidējas sarežģītības un garuma distance
*OPEN grupas startē sev vēlamā laikā

Sportident.  Dalībnieki, kuriem ir personīgais IDENT, tā numurs jāuzrāda pieteikumā.
IDENT iespējams izīrēt pie sacensību organizatoriem – īre 1.00 EUR/dienā
SI kartes kartes nozaudēšanās gadījumā dalībniekam jāatmaksā tā pilna vērtība organizatoriem 
(35 EUR).

Online līdz 7. maija plkst. 23:59 izmantojot LOF sistēmu.

MW21E pieteikšanās tikai caur IOF Event Management  
System EVENTOR.

Sacensību dalības maksa veicamas ar pārskaitījumu!  
(skatīt zemāk)

 Maksājot dalības maksu skaidrā naudā sacensību dienā, dalības maksai (atkarībā no 
pieteikšanās termiņa) tiek pieskaitīti +50%. Katram dalībniekam tiks izrakstīta kvīts, kā dēļ 
var veidoties lielas rindas.

 Dalībnieki, kuri piesakās pēc 07.05.17 uz vakantajām vietām, dalības maksa + 50% no esošās 
cenas uz pēdējo pieteikšanās termiņu. Piesakoties novēloti, netiek garantēta starta vieta.

 Sacensību dalības maksas pārskaitāmas uz LOF kontu līdz katra pieteikuma termiņa beigām. Elek-
troniskais pieteikums sacensībām ODB.LV sistēmā uzskatāms par garantiju dalības naudas samaksai.

reģistrēšanās datums dalības maksa

mW21e
01.01.17 – 30.04.17 12 EUR
01.05.17 – 07.05.17 14 EUR
mW21a-55, oPen
01.01.17 – 30.04.17 10 EUR
01.05.17 – 07.05.17 12 EUR
mW16-20, mW60-80
01.01.17 – 30.04.17  7 EUR
01.05.17 – 07.05.17 9 EUR
mW12-14
01.01.17 – 30.04.17 5 EUR
01.05.17 – 07.05.17 7 EUR
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dalībnieki un aPbalvošana

nakšņ0šana

serviss
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 Atsaucot dalību sacensībās līdz 1. maijam tiek atgriezti 50% no sacensībbu dalības maksas. 
Pēc tam – dalības maksa netiek atgriezta.

 
loF rekvizīti:
LATVIJAS ORIENTĒŠANĀS FEDERĀCIJA
Reģ.Nr.: 40008021960
IBAN: LV14RIKO0002013111372
DnB Banka
SWIFT: RIKO LV 2X
Adrese: Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013, Latvija
Ja nepieciešams izrakstīt rēķinu, rakstīt uz lof@lof.lv

matīss ratnieks: 
e-pasts: info[at]olatvija.lv,  
t.: 20252282.

Dalība sacensībās bez ierobežojumiem, taču Latvijas čempionu titulus un medaļas izcīna tikai tie 
dalībnieki, kas reģistrējušies Latvijas orientieristu datu bāzē (LOF kluba sastāvā vai individuāli) 
un ir samaksājuši LOF biedru naudu. Ar LOF medaļām apbalvo 1.-3. vietas ieguvējus (izņemot 
MW21A,21B un OPEN, grupas). MW21A,21B un OPEN, grupās 1. - 3. vietu ieguvējus apbalvo ar 
LOF diplomiem.

http://visitaluksne.lv/

Kafejnīca, dušas, WC un medicīniskā palīdzība.

cita inFormācija

http://visitaluksne.lv/

