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Papildus inform ācija  
 
Ierašanās l īdz 11:00 
 
Kopējā starta sadal ījums pa starta laikiem :  
 
12:00 - V21E, V20, S20, S18, V35, V60, V55, V16, V70 
12:10 - S21E,V18, S60,V65, S40, S50 
12:20 - V21A ,V40,V50, S45,V14, V12, S55,S65,S21B  
12:30 - S21A, S35, S12,S16,S14,S70,V45,V21B 
 
 
Karte:  
Kartes korekcijas veiktas 2011. gada septembrī, autors L.Malankovs, karte 
papildināta ar jaunu iepriekš neizmantotu sacensību rajonu. 
 
� Leģendas tikai uz kartes!  
� Kartes maisi ņos. 
� Sacens ību dien ā dal ībniekiem un komandu p ārstāvjiem aizliegts 

lietot karti LOF919 „ Īvandes dzirnavezers”. 
 
 
Iesild īšanās:  
Dalībnieki drīkst atrasties un iesildīties tikai norādītajā teritorijā. 
 

 
 
 
 
 



Starta k ārt ība:  
5min pirms  savas grupas starta dalībniekiem jānostājas uz starta līnijas.  
Obligāti jālieto dalībnieka numurs.  
Karti ar atbilstošā dalībnieka Nr. saņem starta brīdī.  
Līdz K punktam 200 m. 
Kontrollaiks 4 stundas 

 
� Distanču plānojumā ietverta „ izkliede” (sekojiet KP numuriem). 
� V21E grupai distance divos apļos ar karšu maiņu sacensību centrā pēc 

16,6 km  
 

Izkliedes veida sh ēma 
Izkliedes metode pielietota visām grupām izņemot V12, S12, S14 

 
 
� Grupām V21E, S21E, V18, V21A, V35, V40, V45, V50, V55  ir skatītāju 

KP un marķēts etaps sacensību centrā līdz K punktam, dalībniekiem 
obligāti jāseko marķējumam. (sk. shēmu) 
� Marķētā posma atspirdzinājumu KP ir iespēja atstāt savus personīgos 

dzērienus,  
 

Distan ču plānojuma sh ēma - lūdzu sekot KP numer ācijai.  

 
 



 
Apvidus:  
Pārsvarā vidēji un labi skrienams, atsevišķās vietās grūti skrienams. 
Sakarā ar iepriekšējos gados veikto mežistrādi ir daudz zaru un koku 
paliekas, kas traucē skrienamību bet apvidū uzlabojusies pārredzamība. 
Apvidū ir daudz dažāda vecuma izgāztas koku saknes, bet kartē attēlotas tikai 
tās, kuras kalpo kā piesaistes objekti. 
Sakarā ar nokrišņu daudzumu purvi ir slapji. 
 
Bīstam ās vietas:  
Purvi, kuri apzīmēti ar nepārejamu apzīmējumu. 
 
Atspirdzin ājumi:  
Sacensību centrā un distancē - ūdens 
 
Serviss:  
Sacensību centrā darbosies  kafejnīca. 
WC – sacensību centrā. 
Medicīniskā palīdzība sacensību centrā. 
 
Veiksmīgu startu!! 
 
 
 
 


