JELGAVAS ROGAININGS 2022
Pirmsstarta informācija

Sacensību centrs:
Ozolnieku sporta skola, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Jelgavas novads no stadiona puses.
Ieeja stadionā no Skolas ielas.
https://balticmaps.eu/lv/c___56.690853-23.789639-19/f___p-jYXi+tfRr5/fmob___p-2648149.50,7697226.21/bl___cl
Ierodoties uz sacensībām, auto novietojiet kādā no norādītajiem stāvlaukumiem
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Eh6n1bBXy5F-PFspinIb7qYz8Jh8YuU&usp=sharing

Sacensību centrs āra apstākļos, bet iespēja būs distanci plānot iekštelpās.

Sacensību apvidus ,karte:
Apvidus ir jauktu koku mežs ar vidēju un vietām sliktāku skrienamību. Apvidū ir izteikts ceļu un stigu tīkls. Kartē
daudz dažāda lieluma un dziļuma grāvji, jaunāki un vecāki izcirtumi un veģetācijas robežas. Aizliegts šķērsot
privātīpašumus, apstrādātus laukus aizliegtās teritorijas.
Sacensību kartes formāts ir A3 un mērogs 1:20 000. Karte ir abpusējilaminēta.
Sacensību apvidū tiks izvietoti 45 KP ar vērtību diapazonu no 3 līdz 8.

Reģistrācija:
Uz reģistrāciju ierodas viens komandas pārstāvis un saņem komandas aploksni, kurā ir dalībnieku numuri,
piespraudes, īrētās SIkartes, SI kartes stiprinājumi – aproces un kartes.
Dalībnieki patstāvīgi piestiprina SI kartes. Ja rodas problēmas ar aprocēm un SI karšu piestiprināšanu, vērsieties pie
tiesnešiem sacensību centrā!

Sacensību norise:
Sacensību STARTA zona ierobežotā laukumā. Pirms ieejas STARTA zonā būs izvietotas SI karšu tīrīšanas ierīces CLEAR.
Ieeja starta zonā tiks organizēta vairākās plūsmās. Uzrādām tiesnešiem uz rokas nostiprinātu SI aproci un veicam
starta zonas atzīmi CHECK.
Dalībnieki paši ir atbildīgi, ka veikuši savu SI karšu tīrīšanu un atzīmējušies starta ierīcē CHECK!

Bezkontakta atzīmēšanās ierīču (SIAC) ieslēgšana tiek nodrošināta ar CHECK.
KP stacijas būs ieslēgtas bezkontakta režīmā ar darbības zonu 30 cm (0,3m).
Iespējama situācija, ka pirmajam dalībniekam “jāpamodina” stacijas bezkontakta sistēmas iedarbināšanai.

Starts:
11:00 4h rogainingam, 12.00 2h rogainingam no starta zonas
Visiem vienas komandas dalībniekiem kontrolpunktā jāatzīmējas vienas minūtes (60 sekunžu) laikā.
+37126542051 Organizatoru palīdzības telefons (ārkārtas gadījumiem).
Gadījumos, kad distancē nav atrodams kontrolpunkts (nozagts vai nopostīts) vai nestrādā atzīmēšanās iekārta, sūtiet
SMS uz numuru +371 28465133, norādot komandas numuru, numuru no kura nācāt, un KP numuru kura nav,
piemēram, 211 no 35 kp uz 42kp (komanda 211, nācāt no 35 KP un nebija 42KP).

Finišs:
Finišs: 4 h rogainingam līdz 15:00; 2h rogainingam līdz 14:00.
Finišējušām komandām rezultātu nolasīšana, sekojot norādēm.

Kontrolpunktu leģendas:
Leģendas uz kartes nebūs tās būs piejamas uz atsevišķas lapas.
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