Rogains "Ziemeļkurzeme 2008"
2008.gada 3.-4.maijs

Biļetens nr.3
(papildinājumi un izmaiņas 2.biļetenā)
Sacensību centrs (Hash-house)
Sacensību centrs ir kempinga „Vectirukši” teritorijā, norāde šosejas Rīga-Ventspils 139.kilometrā, kreisajā malā. (GoogleEarth
vietrāde http://okzk.talsubjc.lv/rogaine/ZK_rog_2008.kml) Tā kā starta vieta ir tiešā šosejas tuvumā, dalībniekiem startā jābūt
uzmanīgiem, šķērsojot šoseju vai pārvietojoties pa šosejas nomali.

Dalībnieki paši atbildīgi par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu. Sacensību centrā būs pirmās palīdzības
līdzekļi. Ja dalībnieks guvis nopietnus savainojumus distancē un nevar turpināt kustību, jāsazinās ar
organizatoriem un jāsaskaņo evakuācijas vieta.
Sacensību Programma
3.maijs
Sacensību centrs darbosies no 17:00.
Neaizmirstiet sinhronizēt pulksteņus ar starta pulksteni!
19:30
karšu izsniegšana
20:00 6 stundu starts
21:00 12 stundu starts
21:21
saulriets
22:09
krēslas beigas (5.maijā ir jauns Mēness)
4.maijs
Finiša laiks pilnās minūtēs tiek fiksēts brīdī, kad komanda (pilnā sastāvā) iesniedz kontrolkartiņu tiesnesim
finišā. Piemērs, pulksteņlaiks 8:53:12 atbilst finiša laikam 11 stundās un 54 minūtēs.
2:00
6 stundu finišs
2:30
6 stundu sacensību noslēgums
3:30
apbalvošana
4:47
rītausmas sākums
5:35
saullēkts
9:00
12 stundu finišs
9:30
12 stundu sacensību noslēgums
10:30
apbalvošana
Distance, KP un atzīmēšanās
KP marķējums ir orientēšanās KP prizma ar skaldni 30x30cm, ar atstarotājiem un kodu. Gan kods, gan KP apmeklējuma laiks
komandai OBLIGĀTI jāieraksta komandas kontrolkartiņā, ko tā saņem kopā ar karti pirms sacensībām. Punkti par KP
apmeklējumi tiek ieskaitīti, ja kontrolkartiņā ir skaidri salasāms KP kods un apmeklējuma laiks.
KP sabojāšanas vai pazušanas gadījumā tie tiks dublēti, KP atrašanās vietā izkaisot nelielas lapiņas ar KP numuru. Ja KP prizma
ir pazudusi vai bojāta tā, ka kods nav iegūstams, komandai jāpaņem viena lapiņa, lai apliecinātu KP apmeklējumu. Lai apskatītu
KP kodu, lūgums KP prizmas grozīt saudzīgi un nebojāt. KP paraugu varēs apskatīt starta vietā.
Paziņojumi par novērotiem noteikumu pārkāpumiem jāsniedz finišā. Šajās sacensībās šos paziņojumus izskatīs un lēmumus
pieņems organizatori.
Karte un apvidus
Karte – tipogrāfiski drukāta, formāts A2, tiks izsniegti arī aizspiežami A3 formāta maisiņi.
Teritorijā ir daži putnu ligzdošanas mikroliegumi, kas atzīmēti ar sarkanu svītrojumu. Mikroliegumā nav atļauta bezceļa
pārvietošanās.
Medību tornīši un platformas, kā arī nelielas elektrolīnijas kartē nav iezīmētas.
Ar treknu zilu līniju zīmētie grāvji praktiski nav forsējami. Tas jāņem vērā, plānojot distanci. Par lēmumiem šķērsot upes vai
platos grāvjus atbildību uzņemas paši dalībnieki. Galīgā informācija par upju un grāvju šķērsošanas vietām tiks sniegta
sacensību centrā.
MTB komandām jāpievērš uzmanība ceļu apzīmējumiem. Raustītā tievākā līnija, kas apzīmēta kā braucama, nav gluži 100%
braucama, var būt krituši koki, dziļāka riteņu sliede.
Praktiski visas stigas, kas apzīmētas kā stigas, ir tikai ejamas, vietām grūti ejamas. Visas vietas, kas iezīmētas kā purvi, ir
slapjas virs vidējā.
KP numurs attiecībā pret neforsējamu ūdens šķērsli uz kartes uzdrukāts tajā pusē šķērslim, kurā atrodas KP prizma.
Magnētiskā Z nobīde - vidēji ~3,5 grādi uz austrumiem.

Dzirdināšanas punkti un ēdināšana
Sacensību rajonā tiks izvietoti 2 neapkalpojami dzirdināšanas punkti ar ūdens rezervuāriem, vienā dzirdināšanas punktā būs
pieejamas uzkodas katram dalībniekam atsevišķā iepakojumā. Punktu atrašanās vietas tiks atbilstoši marķētas kartē un
aprakstītas KP leģendu lapā.
Dalības maksa
Ja dalības maksa tiek maksāta sacensību centrā pirms starta, organizatori negarantē šo dalībnieku ēdināšanu distancē un pēc
finiša.
Apbalvošana
Tiks apbalvotas trīs labāko rezultātu ieguvējas komandas katrā laika un dalībnieku grupā, ja grupā startēs vairāk kā 3
komandas, vai viena labākā komanda, ja grupā startēs mazāk par 4 komandām.
Informācija un jautājumi/atbildes
WWW: http://okzk.talsubjc.lv lapas runātavā.
Sacensību centrā tiks sniegta operatīvā pirmsstarta informācija!

