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Ierašanās Izvietojot transportu sacensību centra teritorijā, ievērojiet zīmju un/vai regulētāju norādījumus!  
Reģistrācija 1. Ja nav samaksāta dalības maksa, jāveic maksājums. Lūgums sagatavot precīzu summu. 2. Ja komandā ir izmaiņas, kas vēl nav reģistrētas (SI kartes numuri, neprecizitātes vārdos un uzvārdos, vai tml.), tās jāpaziņo uzreiz pie reģistrācijas. 3. Komanda saņem savus dalībnieka materiālus (numuri, u.c.). 4. Karšu izsniegšana norādītajā laikā turpat, kur notiks reģistrācija. 5. Jāpārliecinās, vai informācija uz dalībnieku numuriem atbilst īstenībai. Īpaši svarīga ir 

dalībnieku numuru komandā un SI-karšu atbilstība. 6. SI-kartes dalībniekiem piestiprina reģistrācijas personāls. SI-kartes piestiprināšana jāveic laikā starp reģistrēšanos un došanos uz startu. Dalībnieks ierodas reģistrācijā ar sagatavotu SI-karti, kurai noņemta elastīgā siksniņa un ievērta plastikāta aproce. Reģistrācijas personāls pārbauda nostiprina SI-karti uz dalībnieka rokas. SI-kartes dzēšana un pārbaude notiks starta koridorā. Neaizejiet distancē, 
neveikuši šīs procedūras.  

Starts Kopējais starts notiek no starta laukuma. Komanda ierodas startā, dalībnieki dzēš un pārbauda SI-kartes. Komandas, kas nokavējušas kopējo startu, un starta laukums jau ir slēgts, dodas distancē, veicot SI-kartes dzēšanu un pārbaudi reģistrācijas vietā (tas būs iespējams ~5 min. pēc kopējā starta). Sacensību ilgums komandām, kas ir nokavējušas startu, netiek pagarināts. Lūdzu, 
nekavējiet startu! Atzīmēšanās kārtība aprakstīta 3.biļetenā. KP atzīmējas tikai viens komandas dalībnieks, kura numurs atbilst norādei uz KP. Ja kāda KP stacija ir bojāta vai nozagta, jānoplēš viena lapiņa ar kodu no strēmelītēm, kas būs atrodamas KP vietā. Ja komanda konstatē, ka dzirdināšanas punktā ūdens krājumi iet uz beigām, būsim pateicīgi, ja paziņosiet par to uz sacensību centru. Ja komandai distancē rodas nopietnas problēmas, jāziņo uz sacensību centru un jāvienojas par šo problēmu risinājumu. Tas var būt saistīts, piemēram, ar kāda komandas biedra transportēšanas nepieciešamību.  
Finišs Finiša stacija atrodas tiešā sacensību centra tuvumā un būs savā vietā jau pirms sacensību sākuma. 
Finišā jāatzīmējas visiem sacensību dalībniekiem, komandas finiša laiks ir pēdējā 
komandas dalībnieka finiša laiks. Katrs dalībnieks reģistrē finišā savu SI-karti un saņem kontroles izdruku par SI-karti. Komanda pēc pieprasījuma var saņemt arī protokolu par savu startu sacensībās. Ja kāds komandas dalībnieks izstājas, situāciju reglamentē rogaininga noteikumi. Ja ir nozaudēta SI-karte, rezultāti no pārējām SI-kartēm tiek ieskaitīti. Ja nozaudēta īrētā SI-karte, komandai jānomaksā 3.biļetenā norādītā soda nauda.   



Ēdināšana un citi servisi Ēdināšana sacensību centrā būs pieejama no plkst. 22.00 pēc komandas finiša. Sacensību centrā būs pieejamas tualetes, duša, pirts. Šo labierīcību caurlaides spēja „pīķa stundās” varētu būt nepietiekama, tāpēc esiet saprotoši, ja veidosies nelielas rindas. „Lielā”(auto) duša būs pieejama no 23:30 līdz 01:00 un no 8:00 līdz 10:00. Pārējā laikā – „mazā” duša (telpās).  
 
Kontakttelefons sacensību centrā  
29205886 
 
 
Latvijas mežos no 28.aprīļa ir noteikts meža 
ugunsnedrošais laikposms! Kategoriski aizliegts lietot 
atklātu uguni, smēķēt! 
 
Slapjums mazinājies, taču maršruta izvēle „slapjajā” 
kartes daļā joprojām ir dalībnieku pašriska ziņā. 
 


