
Rīgas orientēšanās nedēļa un 30. ‘’Rīgas Kausi’’ Baldonē

Ielūdzam Jūs uz Rīgas orientēšanās nedēļu un 30. ‘’Rīgas kausiem’’ Baldonē!

3. biļetens

03.04. - 09.04.2023

IK Auseklis aicina piedalīties Rīgas orientēšanās nedēļā un 30. ‘’Rīgas Kausos’’! Atgriežamies
pēc 3 gadu pārtraukuma, lai organizētu aizraujošu orientēšanās nedēļu Rīgas apkārtnē!
Nedēļas sākumā gaidīsim Jūs trīs orientēšanās seriāla “Magnēts” kārtās, kur dažādos
apvidos varēsiet baudīt skaistos Pierīgas mežus un sagatavoties nedēļas kulminācijai –
‘’Rīgas Kausiem’’, kas šoreiz norisināsies Riekstukalnā, Baldones apkartnē.

Organizatori

Sacensības rīko OK Mona sadarbībā ar ‘’IK Auseklis” un Latvijas Orientēšanās Federāciju.

Sacensību direktors: Fricis Spektors ( fricis.spektors@gmail.com / +37124794533 )
Rezultāti: Normunds Bērziņš, Arvīds Gills
Galvenais starta tiesnesis: Edvards Zvirgzdiņš
Reģistrācija: Laura Berķe

Sacensību inspektors: Indulis Peilāns lo

Sacensību norises vietas

Rīgas orientēšanās nedēļa:
04.04. - Orientēšanās seriāls “Magnēts”, Langstiņi, .57° 0' 22.3103" N 24° 18' 57.0208" E

05.04. - Orientēšanās seriāls “Magnēts”, Bumbukalns, .57° 0' 44.8103" N 23° 59' 11.6207" E

06.04 - Orientēšanās seriāls “Magnēts”, Garkalne, .57° 3' 34.0103" N 24° 24' 44.2206" E
07.04. - Treniņš sacensībām “Rīgas Kausi”, Riekstukalna apkārtne,

.56° 45' 50.4104" N 24° 22' 45.6208" E

08.04 - Rīgas Kausi 1. diena, .Riekstukalns

09.04 - Rīgas Kausi 2. diena, .Riekstukalns
! Iebraukšana uz “Rīgas Kausi” sacensību centru no Observatorijas puses (skatīt shēmu
zemāk).

https://goo.gl/maps/CkS88h51NZZUjg1h8
https://goo.gl/maps/jQW7xFje4WrjxKEk6
https://goo.gl/maps/QoKKNDBu9bsTAkB97
https://goo.gl/maps/zkAKH9NupN61krE79
https://goo.gl/maps/4LJtyJRRRMU6XtT68
https://goo.gl/maps/4LJtyJRRRMU6XtT68
mailto:fricis.spektors@gmail.com
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Sacensību programma

04.04. Orientēšanās sacensības “Magnēts” Langstiņos.
16:00 - 19:30. Brīvais starts.
05.04. Orientēšanās sacensības “Magnēts” Bumbukalnā.
16:00 - 19:30. Brīvais starts.
06.04. Orientēšanās sacensības “Magnēts” Garkalnē.
16:00 - 19:30. Brīvais starts.
07.04. Treniņš sacensībām ‘’Rīgas Kausi’’ līdzīgā apvidū, Riekstukalna apkārtnē.
11:00 - 20:00. Brīvais starts.
08.04. Sacensības ‘’Rīgas Kausi’’ 1. diena. Vidējā distance, Latvijas Kauss.
09:30 - Atvērta sacensību reģistratūra
11:00 - Pirmais starts
09.04. Sacensības ‘’Rīgas Kausi’’ 2. diena. Vidējā distance, Latvijas Kauss / Iedzīšana (MW21E,
MW20, MW18).
09:30 - Atvērta sacensību reģistratūra
11:00 - Pirmais starts
14:30 - Sacensību apbalvošana
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Treniņš sacensībām ‘’Rīgas Kausi’’ līdzīgā apvidū

Piektdienā, 7. aprīlī, būs iespēja piedalīties treniņā, kas norisināsies sacensībām ‘’Rīgas
Kausi’’ līdzīgā apvidū. Treniņš norisināsies sacensību teritorijā.
Tā ir lieliska iespēja iepazīt karti, iejusties apvidū un sagatavoties gaidāmajiem startiem.
Treniņa kartes cena ir 3 EUR.
Treniņam nepieciešams pieteikties iepriekš ŠEIT:
https://forms.gle/ZCCsNMqB1jkdqn1t6

Apmaksu par karti vēlams veikt ar pārskaitījumu uz organizatoru kontu.
Treniņš atvērts no plkst. 11:00 līdz 20:00

Sacensību centra izkārtojums

Autostāvvieta -> sacensību centrs : 250m
Sacensību centrs -> 1. dienas starts nr.1 : 1300m
Sacensību centrs -> 1. dienas starts nr.2 : 320m
2.sacensību dienā visi starti atrodas sacensību centrā.

https://forms.gle/ZCCsNMqB1jkdqn1t6
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Dalībnieku grupas

Vecuma grupas:

MW 8*, 10*, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21A, 21B**, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85

Piezīmes:
* Marķētā distance
** MW21B – tehniski vienkārša distance.

OPEN grupas:

OPEN-1 – tehniski vienkārša distance, pieteikšanās sacensību dienā.
OPEN-2 – tehniski sarežģīta distance, pieteikšanās sacensību dienā.

Distances

Rīgas orientēšanās nedēļas Magnēta kārtās būs iespēja izvēlēties kādu no astoņām dažādās
sarežģītības un garuma distancēm.

Sacensībās ‘’Rīgas Kausi” distances plānotas atbilstoši LOF un IOF vadlīnijām. Abas dienas
sacensības norisināsies vidējā distancē, kas būs arī Latvijas kausa posmi. Uzvarētāju laiki
atbilstoši vidējai distancei.
Otrajā sacensību dienā MW18, MW20, MW21E iedzīšanas skrējiens vidējā distancē (nav
Latvijas kausa posms).

Distanču plānotājs: Fricis Spektors
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Distanču garumi

Sievietes:

Vīrieši:
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Starta kārtība

08.04. - Vidējā distance.
MW21E grupās dalībnieki startē pēc IOF pasaules ranga punktu secības.
3. aprīlī, balstoties uz Pasaules ranga punktiem, elites sportisti tiks sadalīti vairākās grupās
un tiks veikta izloze šajās grupās. Augstāk rangā esošā grupa startēs pēdējā.
Pārējo grupu dalībnieku starta secība tiks noteikta izlozes kārtībā.

09.04. - Vidējā distance / Iedzīšanas .
MW18, MW20 UN MW21E grupās starts notiks iedzīšanas kārtībā, balstoties uz pirmās
dienas rezultātiem.
MW18, MW20 UN MW21E grupās sportisti, kas savā grupā, pirmajā dienā finišējuši ar
labākajiem rezultātiem, startēs pirmie. Nākamie dalībnieki startēs, attiecīgo, pirmās dienas
zaudēto laika starpību, aiz līdera. Gadījumā, ja pirmajā dienā līderim zaudētas vairāk kā 30
minūtes, dalībnieki sāks startēt izlozes secībā, 30 minūtēs pēc līdera starta, ik pa 30
sekundēm. Iedzīšanas distancē uzvar pirmais finiša līnijas šķērsotājs attiecīgajā grupā.
Dalībnieki, kas nestartēs pirmajā dienā, startēs pēc visiem pirmās dienas finišējušajiem
dalībniekiem, izlozes secībā.
Pārējās grupās starts notiks izlozes secībā, tāpat kā pirmajā dienā.

Apvidus

Jaukta tipa mežs ar mainīgu skrienamību. Vietām detalizēts karsta ieplaku reljefs, vietām
izteiktas reljefa formas. Skriešanu apgrūtina krituši koki un jaunaudzes. Apvidū daudz ceļu
un taku. Purvi pavasarī lielākoties slapji un pārplūduši. Daudz kritalas un izgāzti koki.
Mežs vairākās vietās ir tīrīts un sagāztie zari atstāti mežā. Dažāda vecuma jaunaudzes un
izcirtumi.

Karte

Karte atjaunota 2022./2023. gadā.
Kartes autors: Edmunds Zvaigzne(2022-2023), Kārlis Zvaigzne (2010-2014)
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Kartes mērogs 1:10 000
Augstumlīknes ik pa 2,5m
Iepriekšējās apvidus kartes pieejamas šeit:
https://magnets.lv/uploads/kartes/magnets_17/Paraugkartes/23karta_Mezkalni.jpg
https://magnets.lv/uploads/kartes/magnets_17/Paraugkartes/20karta_Riekstukalns.jpg

Aizliegtais rajons

Sacensību dalībniekiem un personām, kas var ietekmēt sacensību rezultātus, atrašanās
aizliegtajā rajonā aizliegta.

Aizliegtais rajons apskatāms:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1sZgidhTbVsBTagee0biSzyVGXiZqWGU&us
p=sharing

Elektroniskā atzīmēšanās sistēma

Tiks izmantota SPORTident atzīmēšanās sistēma.
Stacijas konfigurētas tā, lai varētu atzīmēties gan kontakta, gan bezkontakta režīmā. SIAC
kartes bezkontakta režīmā tiks ieslēgtas ar CHECK staciju. Dalībnieki, kuriem ir personīgais
SportIdent vai SIAC, tā numurs jāuzrāda pieteikumā. SIAC kartes iespējams izīrēt pie
sacensību organizatoriem.

https://magnets.lv/uploads/kartes/magnets_17/Paraugkartes/23karta_Mezkalni.jpg
https://magnets.lv/uploads/kartes/magnets_17/Paraugkartes/20karta_Riekstukalns.jpg
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1sZgidhTbVsBTagee0biSzyVGXiZqWGU&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1sZgidhTbVsBTagee0biSzyVGXiZqWGU&usp=sharing
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Pieteikšanās un dalības maksas

Pieteikšanās Rīgas Orientēšanās nedēļas ‘’Magnēta’’ posmiem notiks katrā no posmiem uz
vietas.

Visās grupās pieteikšanās Rīgas Kausiem izmantojot LOF pieteikumu sistēmu.
Pieteikšanās ŠEIT.

Iespējams pieteikties līdz 02.04. Pieteikšanās pēc 02.04. iespējama tikai uz vakantajām
vietām ar 50% uzcenojumu.

Dalības maksu maksājumi ir jāveic līdz noteiktajam pieteikumu termiņam.

Grupas Pieteikša
nās līdz
17.03.
(abas
dienas)

Pieteikšanās
līdz 17.03.
(viena diena)

Pieteikšanās līdz
03.04. (abas
dienas)

Pieteikšanās līdz
03.04. (viena diena)

MW 21E 26 EUR 16 EUR 32 EUR 20 EUR

MW 21A, B - 55,
OPEN

22 EUR 12 EUR 28 EUR 16 EUR

MW 16-20, MW
60-85

20 EUR 10 EUR 22 EUR 14 EUR

MW 12-14 16 EUR 8 EUR 18 EUR 10 EUR

MW 8-10 10 EUR 6 EUR 12 EUR 8 EUR

Treniņu iespējas

Treniņu iespējas apskatāmas sacensību mājaslapā www.rigaoweek.lv pie sadaļas “Treniņu
iespējas” - https://rigaoweek.lv/treninu-iespejas

Sabiedriskais transports

Uz visām Rīgas Orientēšanās nedēļas dienām iespējams nokļūt ar sabiedrisko transportu no
Rīgas centra. Visi sacensību centri ir plānoti tā, lai būtu sasniedzami ikvienam. Arī uz
“Rīgas Kausu’’ sacensību centru var nokļūt ar sabiedrisko transportu. Autobuss nr. 6847 vai

https://lof.lv/pieteikumi/?act=info&id=2023040824
https://rigaoweek.lv/treninu-iespejas
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autobuss nr. 7200 regulāri kursē no Rīgas centra līdz Baldonei, no turienes arī pieejams
regulārs autobusu savienojums nr. 5411 ar Riekstukalnu.
Autobuss nr. 6779 piedāvā taisno savienojumu no Rīgas centra līdz Riekstukalnam, taču tas
kursē retāk.

Stāvvieta

Visās Rīgas Orientēšanās nedēļas dienās tiks nodrošinātas auto stāvvietas iespējas.
Stāvvietu skaits ir ierobežots, tādēļ aicinām aizpildīt mašīnas un nebraukt pa vienam.
Būsim videi draudzīgi! :)

Pakalpojumi sacensību centrā

● Pirmā medicīniskā palīdzība
● Ēdināšana
● Sporta preču veikali
● Bērnu pieskatīšana
● WC
● Ūdens
● GPS sekošanas iespējas

Bērnu pieskatīšana

Abās “Rīgas Kausu” sacensību dienās sacensību centrā būs iespējams atstāt bērnu
uzraudzībā bez papildus maksas.

Balvas un apbalvošana

Visās grupās tiks apbalvoti dalībnieki ar 3 labākajiem rezultātiem 2 dienu kopvērtējumā.
Rīgas orientēšanas nedēļas Magnētos uzvarētājiem būs iespēja iegūt piemiņas balvas.
Elites grupās tiks pasniegtas naudas balvas 3 labākajiem skrējējiem.

Naudas balvas elites grupās:
1. vieta - 150 EUR
2. vieta - 75 EUR
3. vieta - 50 EUR
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Naktsmītnes

Rīgas apkārtnē netrūkst iespēju, kur nakšņot. Vairāk informāciju var atrast mūsu
mājaslapā, sadaļā “Naktsmājas” - https://rigaoweek.lv/naktsmajas

Klimats

Aprīļa sākumā Rīgas apkārtnē ir iestājies pavasaris un laikapstākļi sāk iesilt. Vidējā gaisa
temperatūra ir aptuveni +5…+10 grādi. Sniegs aprīlī šajā reģionā ir reta parādība un
pārsvarā nav sastopams.

Atbalsts Ukrainas sportistiem

Visiem dalībniekiem no Ukrainas dalības maksa Rīgas Kausu sacensībās netiks piemērota.
Lūdzam atsūtīt e-pastu uz rigaoweek@gmail.com par savu dalību, un mēs nokārtosim
pārējo.

Noteikumi

● Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību
"Rigas kausi" laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām
orientēšanās sporta sacensību "Rīgas kausi" mārketinga un reklāmas aktivitātēm,
kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanai dalībnieku
sarakstā un rezultātos.

● Organizators nodrošina fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
● Piesakoties sacensībām, dalībnieki paši pilnībā uzņemas atbildību par savu

veselības stāvokli. Startējot distancē ikviens dalībnieks pats uzņemas pilnu
atbildību par savu veselību. Par dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, atbildību
uzņemas viņu vecāki/aizbildņi.

Cita informācija

www.rigaoweek.lv

rigaoweek@gmail.com
Fricis Spektors
+37124794533

https://rigaoweek.lv/naktsmajas
mailto:rigaoweek@gmail.com
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Norēķinu rekvizīti:

Sporta un atpūtas apvienība „Magnēts"

Adrese: Garkalnes novads, Sunīši, Fazānu iela 5, LV-2137

Reģ. Nr. 40008078419

Banka: AS Swedbanka.

konta Nr. LV54HABA0551053498231

Iepriekšējā apvidus karte
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TIEKAMIES TRASĒ!


