Latvijas 5.čempionāts rogainingā.

25. un 26. jūlijā norisinājās OK "Ziemeļkurzeme" organizētais 5.Latvijas čempionāts rogainingā. Talsu rajona Ģibuļu pagasta "Mežasmos", kur 3 nedēļas iepriekš tika dots starts "Kāpas" orientēšanās sacensībām, nu pulcējās 262 rogaininga piekritēji.

Klasiskais rogainings ir komandu orientēšanās sacensības izvēles distancē ar kontrollaiku - 24 stundas, tāpēc dalībniekiem bez orientēšanās iemaņām nepieciešama arī liela izturība, jo bieži vien finišu nākas sasniegt jau ar tīra gribas spēka palīdzību. Nav nekā neierasta, ja komanda naktī vismaz uz dažām stundām atgriežas sacensību centrā, lai paēstu vakariņas, "apārstētu" noberztās kājas un pagulētu, lai pēc tam atkal dotos mežā. Spēcīgākās komandas gan visas 24 stundas pavada nepārtrauktā cīņā par punktiem.

Lai dotu iespēju izmēģināt spēkus rogainingā jebkuram orientēšanās entuziastam, līdztekus klasiskajai rogaininga distancei paralēli parasti tiek rīkots satelīt-pasākums - 6 stundu rogainings. Šādas distances tika piedāvātas arī 5. LČ rogainingā un tā 25. jūlija 12:00 startēja gan 24, gan 6 stundu komandas.

Lai arī laika prognozes rogaininga nedēļas nogalei solīja lietainu laiku, tomēr debesis līdz ar sacensību startu noskaidrojās un kļuva siltāks nekā iepriekš gaidīts. Bija skaidrs, ka laika apstākļi dalībnieku cīņu par uzvaru padarīs fiziski vēl smagāku, bet sacensību organizētājiem, savukārt, bija jāsāk bažīties, vai neaptrūksies ūdens apvidū izvietotajos dzirdināšanas punktos.

Gan 6, gan 24 stundu rogaininga komandas distancē devās ar jaunu, 2009. gadā tapušu 1 : 40 000 mēroga karti, kas bija veidota, pamatojoties uz padomju laiku topogrāfiskās kartes datiem, saskaņojot tos ar svaigākiem METRUM lāzerskenējuma datiem, Latvijas Valsts mežu karti, ortofoto un, visbeidzot, apstaigājot kartes apvidu un pēdējās korekcijas izdarot lauku darbos. Kartes kopējā aptvertā teritorija - aptuveni 240km2, un visu KP apmeklēšanai kopā būtu nepieciešams paveikt ap 120 km pa gaisa līniju jeb, reizinot ar vidējo koeficientu 1.4, vairāk kā 170km pa distanci.

Atšķirībā no orientēšanās kartēm, rogaininga kartēs netiek attēlota, piemēram, meža caurejamība, tāpēc katras komandas risks, plānojot savu distanci, bija pēkšņi attapties brikšņos vai grūti caurbrienamos purvos. Kartes apvidū bija sastopami gan skraji priežu sili, gan "zaļi", grūtāk caurejami meži ar neizteiktām stigām un dabā nesaskatāmiem, aizaugušiem celiņiem. Arī mežā izvietotie KP atradās dažāda tipa apvidos un daži KP tika vērtēti ar lielāku punktu skaitu ne tikai tāpēc, ka atrastos tālu no sacensību centra, bet arī tādēļ, ka bija novietoti, piemēram, ļoti grūti šķērsojamu purvu vidū.

Parasti pirmās 6-stundu rogaininga komandas finišē aptuveni pēc 5 stundām, tāpēc organizatori pirmos finišētājus sāka gaidīt jau 17:00, taču šoreiz dalībnieki bija apņēmušies cīnīties līdz pēdējam un vēl ilgāku laiku neviena komanda nebija manāma. Drīz vien tālumā pļaviņā gan parādījās kāda komanda, taču tā, nepiestājusi sacensību centrā, aizskrēja pakaļ vēl pēdējiem punktiem uz kādu no tuvējiem KP.

Pirmā komanda finiša KP atzīmējās pēc vairāk kā piecarpus distancē pavadītām stundām. Toties 6 stundu komandu starpā šoreiz bija netipiski daudz laiku pārtērējušo komandu - 18. Pēdējā komanda finišu sasniedza, kad distancē bija aizvadīts 7:34.33, pārtērējot laika limitu vairāk kā pusotru stundu un līdz ar to, diemžēl, zaudējot visus distancē iekrātos punktus.

Visaugstāko rezultātu 6 stundu distancē uzrādīja komanda "3A" (Aigars Actiņš, Jānis Actiņš, Ansis Actiņš), savācot 105 punktus no apvidū izvietotajiem 390.
 
Pēc 6 stundu rogaininga uzvarētāju apbalvošanas, organizatori bija gaidījuši nelielu atelpas brīdi jo 24 stundu dalībniekiem distancē vēl bija jāaizvada padsmit stundas, taču drīz vien no dažādiem dzirdināšanas punktiem sāka pienākt ziņas, ka tur beidzoties ūdens, tāpēc nācās domāt kā operatīvi atjaunot ūdens rezerves pēc negaidīti siltās dienas noteikti izslāpušajiem dalībniekiem. Tādos brīžos pie stūres sēdās viens no OK "Ziemeļkurzeme" biedriem - Harijs Meiers un, izmantojot savu rallija braukšanas pieredzi, traucās uz kritiskākajiem dzirdināšanas punktiem, kopā sacensību laikā nobraucot vairākus simtus kilometru.

Dažādas grūtības distancē tomēr būtiski neietekmēja dalībnieku noskaņojumu, jo 26.jūlija rītā lielākā daļa komandu finišu sasniedza apmierinātas ar distancē paveikto. Vēl viens iemesls priecāties visiem 24 stundu rogaininga dalībniekiem bija precīzi novērtētais distancē pavadāmais laiks, jo neviena no 24 stundu komandām nepārtērēja laika limitu un līdz ar to - nesaņēma soda punktus.

24 stundu sacensībās par absolūto uzvarētāju pārliecinoši kļuva vīru grupas komanda "2 slapji krekli" (353 p.) – Valters Kaminskis un Guntis Pikurs, absolūtajā vērtējumā tuvāko sekotāju apsteidzot par 25 punktiem un veicot savu distances rekordgarumu – 140km.

Pēc LOF Rogaininga noteikumiem, kuros paredzēts, ka ar LOF diplomiem tiek apbalvoti tikai Orientieristu Datu Bāzē reģistrētie sportisti, par Latvijas čempioniem kopvērtējumā kļuva pieredzējušie rogaineri Aivars Mihailovs un Nikolajs Lucāns.

Detalizētākus rezultātus, sacensību karti, dalībnieku atsauksmes, pasākuma fotogrāfijas un citu informāciju par 5. LČ rogainingā var iegūt OK "Ziemeļkurzeme" mājas lapā: www.okzk.lv

