
EOL OPEN 2012 (sprints) 

 
 

Sacensību informācija 
 

Datums un vieta 
2012. gada 1. jūnijs, Valga / Valka  
Atrašanās vieta: http://g.co/maps/bh94m 
 
Stāvvietas 
Bezmaksas stāvvietas pie Rimi un Selvera lielveikala. 
 
Starta sākums  
Plkst. 18:00  
No plkst. 17:00 atvērta mācību distance iesācējiem!  
Sacensību dalībnieki var izmantot mācību karti un iesildīšanās distanci. 

 
Grupas 
Elites grupas: W21E, M21E 
Vecuma grupas – W/M 12, 14, 16, 18, 20, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70.  
Open (reģistrācija uz vietas) 

 
Dalības maksa 
WM12-14 – 3 EUR  / 2.10 LVL; 
WM16-20 – 4 EUR / 2.80 LVL; 
WM21-60 – 8 EUR / 5.60 LVL; 
WM65-70 – 5 EUR / 3.50 LVL; 
OPEN – 3 EUR / 2.10 LVL 
 
Karte un leģendas 
1:5000, h=2,5m, atbilst ISSOM 2007 prasībām. Kartes izmēri A4. Kartes autors Kalle Kalm, lauku darbi 
ziema-pavasaris 2012. Kartes atrodas plastmasas maisiņos, leģendas ir drukātas uz kartes, un pieejamas arī 
atsevišķi startā. 
NB! Ziemeļu-dienvidu līnijas attiecībā pret kartes malu atrodas 8° leņķī un ir zilā krāsā! 
Īpašas zīmes: melns krusts (X) – rāpšanās kāpnes, šūpoles, informācijas stendi; melns riņķis (o) – rotaļu 
laukuma objekti; melns tukšs kvadrāts – veļas žāvēšanas vieta (uzmanīgi - auklas!). 
 
Apvidus 
Valgas un Valkas pilsēta ar neregulāru ielu tīklu. Daudz apstādījumu un pārvaramu (zila krasta līnija) un 
nepārvaramu (melna krasta līnija) ūdenskrātuvju. Galvenokārt Otrā pasaules kara apbūve, taču Valgas 
centrā sastopamas arī vecākas koka ēku grupas. Uz šo pirmdienu daudzās vietās zāliens nebija appļauts, 
kas tomēr netraucē pārvietošanos. 
 
NB! Daudzās grupās vienā no ceļu izvēles variantiem ir jāšķērso pasāža (kartē gaiši pelēkā krāsā), kas dabā 
no ielas puses ir grūti pamanāma (skat. attēlu). 



 
 
Bīstamas vietas 
SATIKSME PILSĒTAS IELĀS NAV SLĒGTA! Lai gan uz galvenajām ielām satiksme vietām ir regulēta 
ar speciālām zīmēm un tur atrodas tiesneši, dalībniekiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem! Dažas distancēs vienu 
ielu drīkst šķērsot tikai noteiktās vietās  – pārejas ir apzīmētas uz kartes un leģendā (skat. paraugus). 
Noteikumu neievērošanas gadījumā dalībnieka rezultāts tiks anulēts! 

  
 
Garākās distancēs dalībniekiem būs jāšķērso siltumtīkla uzņēmuma teritorija ar daudzām siltumtrases 
caurulēm, kas ir paceltas virs zemes uz netraucē skriešanu. Tomēr dažas no caurulēm atrodas uz zemes vai 
nedaudz virs tās. Uzmaniet galvu, nesasitiet! 
 
Radio informācija 
Distance 1 – 1,3km 
Distance 2 – 1,1km 
Distance 3 – 1,1km 
Distance 4 – 1,0km 
 
Starts 
Starts atrodas 600 m attālumā no sacensību centra – skatīt zemāk esošo shēmu. Priekšstarts 3 minūtes.  
 



 
 
Numuri 
Numuri visās grupās izņemot Open grupu. Numuri atrodas startā. 
 
Īpaši noteikumi 
Saskaņā ar Latvijas un Igaunijas likumu bez personu apliecinoša dokumenta kaimiņvalsts robežu šķērsot ir 
aizliegts. 
 
Tualetes 
Sacensību centrā 
 
Atzīmēšanās sistēma 
SportIdent 
Dalībniekiem pieteikumā ir jānorāda savas SportIdent kartes numurs. 
SportIdent īre 1 EUR / 0.7 LVL  

 
Apbalvošana 
Balvas 3 labākiem katrā sacensību grupā. 
 
Kontaktinform ācija 
Sixten Sild, e-pasts: sixten@hot.ee, tālr. +372 50 68377 

 
Rīkotāja mājas lapa 
http://www.okvoru.ee/ 

 
Rīkotāji, sadarbības partneri un sponsori:  

            
  

   AS KPG (VEIKALS MAGAZIIN”) 


