
    Pirms starta informācija 

Sacensību centrs: Jaunpiebalgas vidusskolas sporta halle (Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas 
pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125)  
Koordinātas: 57.1673647,26.0188933  
 

Karte:  Sacensību karte: izmērs A2 (42.0 x59.4 cm) 

Karte ir mitrumizturīga; iespiesta uz divpusēji laminēta papīra.  

Mērogs 1:20 000; H-4m. Kartē 45 kontrolpunkti ar vērtībām no 3-8. 

Sacensību apvidus:  

Jaunpiebalgas novads;  
Vidzemes pauguraines mala, ko raksturo lēzeni pakalni. Daudz atklātu teritoriju, izcirtumu. Teritorijā 
var notikt meža izstrādes darbi. Esiet uzmanīgi! 
Sacensību teritoriju šķērso Gaujas upe, kuru var šķērsot pa 4 tiltiem. 
Apdzīvotās vietās aizliegtās teritorijas ir iekrāsotas olīvzaļā krāsā. Tās ir atļauts šķērsot tikai gadījumā, 
ja tām cauri iet kartē iezīmēts ceļš. 
Ieteicams nešķērsot māju pagalmus, ar elektriskajiem ganiem ierobežotas teritorijas, kurās ganās lopi 
un citas ar ierobežotas teritorijas. Aizliegts šķērsot apstrādātus laukus, sējumus. Šādas teritorijas 
kartē var nebūt īpaši norādītas.  
 

Neatstāt distancē izlietotās želejas, pārtikas iesaiņojumu vai cita veida sadzīves atkritumus! 

Teritorijā ir vairākas šosejas ar vidēju satiksmes intensitāti. Sacensību laikā satiksme netiek ierobežota, 

tāpēc dalībnieki paši ir atbildīgi par satiksmes drošības noteikumu ievērošanu. 

  
Dzeršanas punkts: Sacensību apvidū ir izvietots 1 dzeršanas punkts, kurā būs pieejams dzeramais 

ūdens (auksts), karsta tēja, tradicionālas un veģetāras uzkodas (pīrādziņi, sukādes, speķmaizītes, 

desmaizītes, siera rullīši, marinēti gurķīši, rozīnes) Dzeršanas punktu dabā norāda telts ar orientēšanās 

prizmām un attiecīgu iekārtojumu. Tas atrodas pie kontrolpunkta. 

Sacensību centrs: Automašīnas novietot ievērojot ceļa zīmes un norādes, kā arī organizatoru 

norādījumus. Automašīnu novietošana paredzēta Sacensību centra rajonā esošajos stāvlaukumos un 

gar ielu malām. 

Sacensību centrs ir izvietots Telpās. Ar radžotiem apaviem ieeja AIZLIEGTA. Pieejamais serviss 

dalībniekiem: tualetes, dušas, telpas ēdināšanai un distances plānošanai, rezultātu nolasīšanai, 

apbalvošanai. Sacensību atklāšana un karšu izdalīšana notiks blakus esošās skolas priekšpusē. Tiks 

nodrošināta atslēgu glabātuve, pirmā medicīniskā palīdzība. 

Papildus: Reģistrējoties dalībnieki saņem komandas aploksni ar  rogaininga suvenīru katram 

dalībniekam, dalībnieku numuriem, saspraužamām adatām, pieteiktajām SIAC kartēm, SI karšu 

stiprinājumiem – plastikāta, reklāmas materiāliem, pēc finiša ēdināšanas taloniem, ja tāda paredzēta 

saskaņā ar nolikumu.  

Reģistrējoties, komandas pārstāvis parakstās par komandas aploksnes saņemšanu, apliecinājumu, ka 

komandas dalībnieki ir iepazinušies ar sacensību nolikumu un tam piekrīt, par dalībnieku pašu atbildību 

saistībā ar veselības un drošības riskiem distancē. 



Sacensību atklāšana 10:45 pie Jaunpiebalgas skolas ieejas. 

Pēc sacensību atklāšanas- karšu izdale. Karšu saņemšana notiek vienlaicīgi katras distances komandas 

pārstāvim saņemot karšu komplektu. Komandai jābūt reģistrētai sacensībām, t.i. ar redzamu 

(piestiprinātu) sacensību numuru. Karšu komplekti ir sagatavoti atbilstoši komandas dalībnieku 

skaitam.  

Komandai būs iespēja saņemt vienu lieku karti plānošanai. 

Leģendas ir publicētas uz kartes, kā arī ir izdrukājamas (pdf) www.rogaining.lv. 

Komandai savs rezultāts jānolasa līdz attiecīgā finiša slēgšanai. 

Protesta iesniegšana par sacensību rezultātiem- 30 min. laikā pēc attiecīgā finiša slēgšanas. 

Tautas grupā (T3) NAV sacensību elementa- rezultāti netiks publicēti! 

Dalībnieki patstāvīgi piestiprina SI kartes.  Skatīt sekojošos attēlus: 

  

SI aproces ir mitrumizturīgas . 

Pirms ieejas starta zonā: 

1) SI kartes notīrīt CLEAR stacijā.  

2) Ieejot starta zonā, uzrādīt pie rokas piestiprinātu SI karti vai SIAC Air un  veikt starta zonas atzīmi 

CHECK.  

Kopējais Starts pēc signāla 12:00 

Stacijas būs ieslēgtas bezkontakta režīmā ar darbības zonu 30 cm (0,3m). 

Uzmanību dalībniekiem: Iespējama situācija, ka pirmajam dalībniekam “jāpamodina” meža stacijas 

bezkontakta sistēmas iedarbināšanai. Visiem vienas komandas dalībniekiem kontrolpunktā jāatzīmējas 

1 (vienas) minūtes  (60 sekunžu) laikā. 

 
Papildus serviss: 
 
no 9.00-12.00  Jaunpiebalgas novada mājražotāju produkcijas tirdzniecība;   

Sporta apģērbu, apavu, pārtikas un citu preču tirdzniecība OSveikals 
https://osveikals.lv/; 

    
Ārkārtas telefona Nr.: 
112 Glābšanas dienests 
113  Neatliekamā medicīniskā palīdzība 
+371 29267142 Organizatoru palīdzības telefons  
 

Veiksmi distancē! 

http://www.rogaining.lv/

