
2022.GADA ALŪKSNES NOVADA 

ATKLĀTAIS ORIENTĒŠANĀS 

ČEMPIONĀTS  

 
PAPILDUS INFORMĀCIJA 

 

REĢISTRĀCIJA  
Sacensībām no pulksten 12.30 līdz 15 sacensību vietā (GPS  57.400390, 26.848111; 

https://goo.gl/maps/nmtmhoZZWTXeQKEc8 ). Pie reģistrācijas dalībnieks saņems arī savas 

distances leģendas un dalībnieki,  kuriem nav personīgais Idents, to varēs izīrēt!  

Uz kartēm leģendas nebūs! Lūgums neaizmirsts leģendu turētājus u.c. 

 

STARTS  
Dalībnieks pēc veiktas reģistrācijas distancē var doties sev brīvi izvēlētā laikā. Starta vieta 

aptuveni 100 m no reģistrācijas vietas. 

Pirms starta dalībnieks vispirms ievieto Identu Clear stacijā, tad Chek un pēc ievietošanas Start 

stacijā dodas pie atbilstoša karšu groza, kura numurs sakrīt ar jūsu distances numuru, paņem 

karti (kartes būs plastikāta ”kabatiņās”), veic marķētu posmu līdz starta prizmai un no tās  var 

uzsākt distances veikšanu.    

   

DISTANČU GARUMI 

V21A -  7,5km 16 KP  S21A - 5,4km 14KP                                            

V21B -  6,4km 16 KP             S21B - 4,5km 12KP  

V21C -  4,5km 12KP              S21C - 3,3km  9KP 

V21H -  4,1km 11KP              S21H -  3,3km 9KP 

V35 -    6,4km 16 KP            S35 -   5,4km 14KP    

V45 -     6,4km 16 KP             S45 -  4,5km 12KP 

V55 -     5,4km 14 KP             S55 -  4,1km 11KP   

V65 -    4,1km 11 KP             S65 -   3,3km 9KP     

V16 -    5,4km 14KP             S16 -   4,5km 12KP  

V14 -    4,1km 11 KP             S14 -   3,3km 9KP  

V12 -    2,5km  8 KP             S12 -   2,5km 8KP    

Piezīme. Iespējama neliela atšķirība distanču garumos.  

 

KARTE un APVIDUS 
Karte atjaunota 2022.gada vasaras - rudens periodā (V.Veļķeris). Visām grupām M 1:10000,     

H 2,5m. Apvidū pārsvarā skuju koku mežs, distances sākuma daļā jau no jauna uzauguši meži ar 

ļoti dažādām skriešanas iespējām. Vietām nesen veikti lieli mežizstrādes darbi. Vidējas formas 

reljefs, vietām stāvas nogāzes. Sacensību apvidus robežojas ar NBS militāro poligonu, tāpēc būs 

iespējams dzirdēt tur notiekošo šaušanas apmācību radītais troksnis!  

   

ATZĪMĒŠANĀS 
Dalībnieki varēs atzīmēties kontrolpunktos gan ar  SIAC, gan vienkāršo  atzīmēšanās metodi. 

Ident (tikai parastais) čipa īre 1,00 EUR. 

 

APBALVOŠANA 
Apbalvošana atbilstoši Alūksnes novada čempionāta Nolikumam notiks uzreiz pēc finiša 

slēgšanas , t.i. pulksten 16.15 sacensību centrā.  

https://goo.gl/maps/nmtmhoZZWTXeQKEc8


 

TRANSPORTS 
Dalībnieku transporta novietošanai tiks izmantots autoceļš, kas sacensību centra tuvumā ir 

pietiekami plats un pa to automašīnu kustība ir ļoti minimāla. Dalībnieki paši (nebūs regulētājs) 

novieto automašīnas gar ceļa malā, ievērojot drošību un distanci.    

 

DAŽĀDI  

Sacensību vietā nebūs iespējas paēst, tāpat nebūs labiekārtotu labierīcību. 

 

PĒC SACENSĪBĀM   

Piedāvājam apmeklēt rudenīgo Alūksni un tās apkārtni, vairāk -  www.visitaluksne.lv  

 

INFORMĀCIJA  
Galvenais tiesnesis - V.Veļķeris, tālr. 29273114, e-pasts aluksne.sports@inbox.lv 

  

 

 

UZ TIKŠANOS  SACENSĪBĀS! 

http://www.visitaluksne.lv/
mailto:aluksne.sports@inbox.lv

