SLĒPOJUMS “LŪŠU NAKTS”
NOLIKUMS

MĒRĶIS
Iepazīt karaliskā meža kaķa dzīvi. Popularizētu aktīvu brīvā laika pavadīšanu dabā!
Lūsis ir ļoti piesardzīgs, gudrs un zibenīgi veikls, bez tam aktīvs tikai krēslas un nakts stundās.
ORGANIZĒ
Gaujas nacionālā parka fonds un Biedrība „A2”.
Galvenais sacensību tiesnesis Jānis Andrušaitis /GNP fonds/.
Laika ņemšanas sistēma Mārtiņš Zīverts /Biedrība A2/.
LAIKS UN VIETA
2012. gada 9. marts Līgatnes dabas takas. Norādzīmes no Vidzemes šoseja Augšlīgatnē.
SACENSĪBU VEIDS
Distances veicamas brīvajā stilā kombinācijā ar šķēršļu pārvarēšanu un kopēju startu;
DISTANČU GARUMI:
1,4km; 5km un 10km. Distances platums no 2 līdz 6m. Inventāru nodrošina sacensību dalībnieki
Starta kārtība
Pirmie startē bērni, otrie jaunākā grupa, trešie jauniešu, sporta un OPEN grupa.
DALĪBNIEKU GRUPAS UN DISTANCES
Bērni – 2002.g.dz. un jaunāki(1,4 km 1 mazais aplis)
Jaunākā grupa – 1998 – 2001 (2,8 km 2 mazie apļi)
Jauniešu grupa –1994 – 1997 (5 km 1 aplis)
Sporta grupa (10 km 2 apļi)
OPEN – iesācēji, atsācēji, pārējie slēpot gribētāji (5 km 1 aplis)
Pieteikšanās un numuru saņemšana sacensību centrā no 17:00 līdz plkst.17:45.
Bērnu un jaunāko grupu starts plkst. 18:00, jauniešu grupas starts plkst. 18:30, un Sporta ar
OPEN grupu starts plkst. 19:00.
PIETEIKUMI
Iepriekšpieteikšanās:
1) [Online pieteikšanās un pieteikušies] www.ba2.lv
Sacensību dienā no plkst. 17:00 Līgatnes dabas taku apmeklētāju centrā
Dalības maksa.
Piesakoties līdz 08.03.12. plkst. 20:00 sporta grupai– Ls 4.00, Jauniešu un OPEN grupai – Ls
3.00, Jaunākai grupai – Ls 2.00.
Piesakoties pēc 08.03.12. plkst. 20:00 un sacensību dienā sporta grupai – Ls 6.00, Jauniešu un
OPEN grupai – Ls 5.00, Jaunākai grupai – Ls 3.00.
Bērni startē bez maksas!!!
Dalības maksā ietilpst trases sagatavošana, apkalpojošais personāls, laika ņemšanas sistēma,
tiesāšana, dalībnieku numuri, tēja, balvas uzvarētājiem, pārsteiguma balvas, mūzika. Sacensību
pārcelšanas gadījumā iemaksātā dalības maksa saglabājas!
Sacensību atcelšanas gadījumā iemaksātā dalības maksa saglabājas uz nākamo gadu (2013.)!
SVARĪGI ZINĀT
Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks. Par bērnu veselības stāvokli atbild viņu vecāki vai
personas, kas viņu pavada.
Mazākie sacensību dalībnieki trasi drīkstēs veikt vecāku vai citu personu pavadībā.
Ieteicams distancē doties ar gaismekli (galvas lukturīti)
SERVISS
Slēpju noma – piesakoties iepriekš Līgatnes dabas taku apmeklētāju centrā (tālr. 371 28328800).
Visiem pēc finiša auzu pārslu putra ar ievārījumu un maiznīcas FLORAS gardie cepumi.
Starpfinišā tēja.
KONTAKTINFORMĀCIJA
Mārtiņš Zīverts, tālr.: 29205712.
www.ba2.lv
www.gnp.lv
www.infoski.lv
Aicināti piedalīties – jauni un veci, meistari un iesācēji,
ministri un mājsaimnieces un visi, kas grib slēpot!!!

bied rîba

