3. BIĻETENS
Formāts
Eiropas čempionāts (ERČ) notiks 24 stundu rogainingā. Paralēli notiks arī 6 stundu
rogainings.
Noteikumi
ERČ notiek atbilstoši Starptautiskās rogaininga federācijas (IRF) apstiprinātajiem
rogaininga noteikumiem (http://www.rogaining.com/resources/irfrules062010.pdf),
izņemot punktus B15, B16, B17, B20, B29 (b) un C16. Tie tiek aizstāti ar sekojošiem:
B151. Visi komandas dalībnieki kontrolpunktos atzīmējas ar SportIdent elektronisko
atzīmēšanās ierīci (SI karti). To katram komandas dalībniekam piestiprina organizatori
ar nenoņemamu aproci.
B161 (b). Lai kontrolpunkts tiktu ieskaitīts, visiem komandas dalībniekiem jāatzīmējas
SI stacijā 60 sekunžu intervālā.
B171. Ja SI karte nozaudēta vai aproce bojāta (saplēsta), komanda atgriežas
sacensību centrā un paziņo rīkotājiem. Ja tas netiek darīts, komanda tiek
diskvalificēta. Rīkotāji izsniedz jaunu SI karti vai aproci, komanda drīkst turpināt
sacensības, bet tiek ieskaitīti tikai pēc nomaiņas apmeklētie kontrolpunkti.
B201. Sacensību laikā ikreiz atgriežoties sacensību centrā, visi komandas dalībnieki
izdara atzīmi SI stacijā „check-in”. Pirms aiziešanas no sacensību centra distancē, visi
komandas dalībnieki atzīmējas SI stacijā „check-out”.
B291 (b). SI stacija katrā kontrolpunktā dos gaismas un skaņas signālu kā
apstiprinājumu, ka atzīmēšanās ir notikusi. Ja SI stacija bojāta (nav
gaismas/skaņas signāla), komandas dalībnieki pieraksta burtu-ciparu kodu,
kas atrodams uz marķējuma kontrolpunkta atrašanās vietā. Ja SI stacija
bojāta vai pazudusi, komanda saņems punktus par kontrolpunkta
apmeklējumu, ja uzrādīs šo kontrolpunkta kodu finišā.
C161. Komandas rezultāts tiek noteikts pēc atzīmēm visu komandas dalībnieku SI
kartēs. Kontrolpunktu burtu-ciparu kods tiek ņemts vērā tikai tad, ja tiek konstatēts,
ka SI stacija kontrolpunktā patiešām nav darbojusies vai ir pazudusi.
Citas atkāpes no IRF rogaininga noteikumiem var tikt precizētas pirmsstarta
informācijā.
Dalībnieki
Komandas no 2 līdz 5 dalībniekiem. Komandas dalībnieks pārstāv valsti, kurā
viņš/viņa ir pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs.
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Dalībnieku grupas
• MO – Vīriešu atklātā
• WO – Sieviešu atklātā
• XO – Jauktā atklātā
• MJ – Vīriešu junioru, jaunāki par 20 gadiem
• WJ – Sieviešu junioru, jaunākas par 20 gadiem
• XJ – Jauktā junioru, jaunāki par 20 gadiem
• MV – Vīriešu veterānu, 40 gadus veci un vecāki
• WV – Sieviešu veterānu, 40 gadus vecas un vecākas
• XV – Jauktā veterānu, 40 gadus veci un vecāki
• MSV – Vīriešu superveterānu, 55 gadus veci un vecāki
• WSV – Sieviešu superveterānu, 55 gadus vecas un vecākas
• XSV – Jauktā superveterānu, 55 gadus veci un vecāki
Dalība ERČ ir atklāta, bez kvalifikācijas nosacījumiem.
Junioru, veterānu un superveterānu grupās dalībnieku vecums tiek noteikts uz pirmo
sacensību dienu (2011. gada 23. jūliju). Ja komandā ir 14 gadus vecs vai jaunāks
dalībnieks, tajā jābūt arī 18 gadus vecam vai vecākam dalībniekam.
Komandas sacenšas visās grupās, kurās tās ietilpst pēc vecumu un dzimumu
nosacījumiem. Junioru un veterānu grupas ietilpst arī atbilstošajās atklātajās grupās.
Superveterānu grupas ietilpst arī atbilstošajās atklātajās un veterānu grupās.
Karte
Sacensību karte ir specifiska karte, kas sagatavota ERČ vajadzībām un zīmēta ar
OCAD10. Karte sagatavota, izmantojot vecās PSRS militārās kartes, ortofoto,
mežsaimniecības informāciju un teritorijas apsekošanu.
Kartes apzīmējumu apraksts tiks uzdrukāts uz kartes, tiks publicēts ERČ mājas lapā
un sacensību centrā.
Kartes mērogs ir 1:35000, augstumlīknes - 5 metri. Kartes lapas izmērs ir 50 × 58
cm. Karte nodrukāta ofseta drukā, laminēta, ūdens un mehāniski izturīga. Mitrā laikā
vēlams lietot papildus aizsardzības pasākumus, par ko atbildīgi paši dalībnieki.
Kontrolpunktu apraksti tiks doti uz atsevišķām lapām.
Katra komanda saņems arī vienu nelaminētu karti plānošanas vajadzībām.
Distance
Kontrolpunktu skaits un maksimālais punktu skaits tiks paziņots vienu nedēļu pirms
pasākuma pirmsstarta informācijā. Pirmais cipars kontrolpunkta apzīmējumā
atspoguļo kontrolpunkta vērtību punktos. Kontrolpunktu prizmas aprīkotas ar
atstarotājiem.
Sacensību teritorijā tiks izvietotas dzirdināšanas stacijas. To atrašanās vieta tiks
parādīta kartē.
Sacensību norise
Piektdiena, 2011. gada 22. jūlijs
No 12:00 - dalībnieku ierašanās un apmešanās sacensību centrā.
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Sestdiena, 2011. gada 23. jūlijs
09:30 Karšu izsniegšana
11:00 SI karšu piestiprināšana dalībniekiem
12:00 Starts
18:00 6 stundu rogaininga finišs
no 18:00 pieejama ēdināšana sacensību centrā
21:56 Saulriets
22:49 civilās krēslas beigas
23:40 Mēness lēkts (3. cet.)
Svētdiena, 2011. gada 24. jūlijs
04:12 civilās krēslas sākums
05:05 Saullēkts
12:00 Finišs
līdz 14:00 pieejama ēdināšana sacensību centrā
14:00 Apbalvošana un sacensību noslēgums
Pirmdiena, 2011. gada 25. jūlijs
10:00 dalībnieku nometne sacensību centrā tiek slēgta
Atzīmēšanās sistēma
Tiks lietota SportIdent (SI) elektroniskā atzīmēšanās sistēma. Katram dalībniekam
nepieciešama viena 6. versijas SI karte.
Komandas var lietot savas personīgās SI kartes, ņemot vērā karšu atmiņas ietilpību
atkarībā no versijas un apmeklēt plānoto KP skaita.
Sacensību organizatori nepieņems protestus par gadījumiem, kad dalībnieki
pārsniegs savu SI karšu ietilpību.
Sacensību pirmās dienas rītā pirms 11:00 rīkotāji piestiprinās dalībniekiem SI kartes
ar nesaplēšot nenoņemamu aproci.
Par papildsamaksu būs iespējams izīrēt SI kartes tikai līdz reģistrēšanās beigu
datumam, 10.07.2011, (skat ’Dalības maksa’).
Sacensību centrs
Sacensību apvidus atrodas netālu no Raunas – vienas no skaistākajām apdzīvotām
vietām Vidzemē (http://www.rauna.lv/).
Sacensību centrs atradīsies vietā ar nosaukumu „ĶIEĢEĻCEPLIS”. Tas ir aptuveni
110km uz Ziemeļaustrumiem no Rīgas pie Rīgas – Veclaicenes (Pleskavas) šosejas.
Senāk šeit atradās neliels ķieģeļceplis, tagad – vietējā podnieku darbnīca “Raunas
Ceplis”.
Apvidus
Sacensību apvidus (aptuveni 210km2) atrodas Vidzemes augstienes Ziemeļu daļā,
Mežoles paugurainē. Teritorija atrodas vidēji 180-190m virs jūras līmeņa, ar
atsevišķām vietām, augstākām par 200m virs jūras līmeņa. Augstākais punkts Slapjuma kalns Mežoles pauguraines centrālajā daļā - ir 248m virs jūras līmeņa.
Apvidus ir paugurains. Pauguru relatīvie augstumi ir 5-40m. Pārsvarā tie ir ledāja
veidoti morēnu pauguri un grēdas. Mežoles paugurainē sākas Gaujas pietekas Palsa,
Rauza un Rauna. Apvidū starppauguru ieplakās atrodas vairāk nekā 30 nelieli ezeri.
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Apvidū ir dažāda vecuma skujkoku un jauktie meži, izcirtumi, pļavas un apstrādātas
lauksaimniecības zemes.
Apvidū ir vidēji attīstīts lauku un meža ceļu tīkls, bet ir arī atsevišķas teritorijas bez
ceļiem. Bezceļu apvidus var būt ļoti mežonīgs, zemākās vietas grāvju apkaimē var būt
zem bebru uzpludinājumiem.
Bīstamās un nomācošās lietas
Galvenā bīstamība: daži palti grāvji, nešķērsojami purvi, elektriskie gani ap dažiem
laukiem, ērces, latvāņi. Platos grāvjus var šķērsot pāri kritušiem kokiem vai bebru
dambjiem. Nešķērsojamie purvi jāapiet. Pēc sacensībām ieteicams pārbaudīt visu
ķermeni attiecībā uz ērcēm. Ieteicams lietot atbilstošus aizsarglīdzekļus sacensību
laikā. Latvāņi sacensību teritorijā ir redzēti, bet labā ziņa – to nav daudz.
Jāuzmanās šķērsojot ceļus, pārvietojoties pa tiem. Sacensību teritoriju šķērso RīgasPleskavas šoseja. Distance veidota tā, lai maksimāli izvairītos no tās vairākkārtējas
šķērsošanas. Startā satiksme tiks regulēta. Sacensību dalībniekiem stingri ieteicams
lietot uz apģērba vai aprīkojuma atstarojošus elementus.
Nomācošās lietas: nātres un dunduri.
Savvaļas dzīvnieki
Dalībnieki var sastapt aļņus, briežus, stirnas, lapsas, zaķus, caunas, mežacūkas,
bebrus, jenotsuņus, lūšus, vilkus. Odzes šogad redzētas vairāk nekā parasti. Tās
koduma gadījumā, nekavējoties jāizsauc palīdzība.
Atbildības forma
Visi sacensību dalībnieki parakstīs atbildības formu, ka viņi piedalās sacensībās uz
savu risku. Šis documents jāparaksta, dodoties piestiprināt SI karti.
Medicīniskā palīdzība
Pirmā palīdzība pieejama sacensību centrā pie profesionāla mediķa. Sarežģītos
gadījumos ievainotais dalībnieks var tikt transportēts uz ambulanci. Dalībniekiem
vēlams noslēgt atbilstošu medicīnisko apdrošināšanu, kas paredz arī piedalīšanos
sacensībās.
Laika apstākļi
Latvijā ir mērens klimats ar ļoti mainīgiem laika apstākļiem. Ekstrēmi laika apstākļi ir
reti.
(http://www.accuweather.com/nwo/forecast.aspx?lng=en-us&loc=EUR|LV|LG005|Rauna )

Pieteikumi
Pieteikumi ERC tiek pieņemti no 2011. gada 1. februāra.
Dalības maksa (katram dalībniekam)
Agrā reģistrācija (ar samaksu līdz 31.03.2011)
Atklātās un veterānu grupas — 40 EUR (28,22 LVL)
Superveterānu un junioru grupas — 30 EUR (21,16 LVL)
Vispārējā reģistrācija (ar samaksu līdz 15.06.2011)
Atklātās un veterānu grupas — 50 EUR (35,27 LVL)
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Superveterānu un junioru grupas — 35 EUR (24,69 LVL)
Vēlā reģistrācija (ar samaksu līdz 10.07.2011)
Atklātās un veterānu grupas — 75 EUR (52,91 LVL)
Superveterānu un junioru grupas — 50 EUR (35,27 LVL)
6 stundu rogaininga dalības maksa ir 30 EUR (21,16 LVL). Reģistrācijas un dalības
maksas samaksas beigu termiņš ir 10.07.2011.
Dalības maksā ietilpst: dalība sacensībās, sacensību kartes, dalībnieku numuri,
ēdināšana sacensību laikā un pēc finiša, apmešanās teltīs un autotransporta
novietošana sacensību centrā, balvas godalgotās vietas ieguvušajām komandām.
Dalības maksā ietilpst IRF nodoklis (~ 5 EUR).
SI kartes īres maksa ir 3 EUR (2,12 LVL). SI kartes nozaudēšanas gadījumā
jāatlīdzina tās vērtība 50 EUR (35,27 LVL).
Pilna komandas dalības maksa, iekļaujot visas papildsamaksas, jānomaksā atbilstoši
uz komandas e-pastu nosūtītajam rēķinam (skat. ‘Reģistrācija’). Visas izmaiņas
dalības maksā, kas var rasties zemāk aprakstīto cēloņu dēļ, komandai jāsamaksā
reģistrācijas laikā sacensību centrā.
Reģistrācija
ERČ komandu pieteikšanās notiek tikai tiešsaistē (http://erc2011.rogaining.lv/) un
sākas 2011. gada 1. februārī. Reģistrējoties jānorāda informācija par katru komandas
dalībnieku: vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas datums, valsts, kuru dalībnieks
pārstāv. Komandai jānorāda e-pasta adrese kontaktiem un parole turpmākai piekļuvei
savu reģistrācijas datu labošanai.
Izmaiņas reģistrācijas datos var tikt veiktas līdz pieteikšanās beigu termiņam –
10.07.2011.
Ievadot reģistrācijas datus, dalībnieki dod savu piekrišanu rīkotājiem iekļaut tos ERČ
dalībnieku datu bāzē un publicēt dalībnieku vārdus ERČ interneta vietnē. Reģistrācijā
sniegtā informācija netiks izmantota citiem mērķiem kā vien ERČ sarīkošanai un
kontaktiem ar dalībniekiem pirms vai pēc sacensībām.
Reģistrējoties un pēc nozīmīgiem datu labojumiem, kas izmaina dalības maksas
lielumu, uz komandas norādīto e-pastu tiks nosūtīts rēķins. Ja rēķinā norādītajā
termiņā dalības maksa netiek samaksāta, tad tā palielinās atbilstoši nākošā
pieteikumu pieņemšanas termiņa maksai (skat. ‘Dalības maksa’). Ja dalības maksa
netiek samaksāta līdz 10.07.2011 (bankas pārskaitījuma datums), komandas
reģistrācija tiek atcelta. Banku transakciju maksas jāsedz maksātājam.
Iemaksātā dalības maksa netiks atmaksāta.
Reģistrācijas laikā sacensību centrā iespējama tikai kāda komandas dalībnieka
atsaukšana no komandas sastāva. Komanda var saņemt trūkstošajiem dalībniekiem
paredzētās kartes un suvenīrus.
Aizpildot reģistrācijas formu, nepieciešams ierakstīt prasīto informāciju visos
obligātajos laukos. Ja dalībnieki lietos savas SI kartes, pārliecinieties par SI kartes
versijas atbilstību plānotajam KP apmeklējumu skaitam!. SI kartes numuru var
norādīt uzreiz vai arī to iespējams ierakstīt vai izmainīt vēlāk. Lūdzu, norādiet arī Tkreklu izmērus. Rīkotāji šis datus ņems vērā, ja tiks izgatavoti T-krekli kā dāvana
dalībniekiem.
Laukā ‘Notes’ lūdzu norādiet transporta, veģetārā ēdiena nepieciešamību, plānoto
telšu vietu skaitu u.c. rīkotājiem noderīgu informāciju!
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Pavadošās personas un skatītāji
Pavadošajām personām un skatītājiem (7 gadus veciem un vecākiem) par
uzturēšanos nometnē sacensību centrā jāmaksā 5 EUR vai 3,53 LVL (ēdināšana nav
iekļauta).
Starts
Visiem dalībniekiem jādodas uz starta laukumu līdz 11:45. Pie ieejas starta laukumā
tiks notīrītas un pārbaudītas SI kartes. Katram dalībniekam jābūt pārliecinātam par
to, ka viņa SI karte ir notīrīta un pārbaudīta.
Starts tiek dots sestdien, 23.jūlijā, plkst. 12:00 ar labi dzirdama skaņas signāla
palīdzību.
Finišs
Kontrollaiks ir svētdien, 24.jūlijā, plkst. 12:00. Pēc finiša (atzīmējoties finiša stacijā ar
uzrakstu “Finish”), organizatori noņems SI karti no dalībnieka rokas un nolasīs datus.
Par katru nokavētu minūti vai tās daļu komandas rezultātam tiek atskaitīts viens
punkts.
Komandas, kas finišē 30 minūtes pēc kontrollaika neieņem konkrētu vietu rezultātu
tabulā.
Rezultāti
Pēc finiša katrs dalībnieks saņem izdruku ar SI kartes nolasīšanas datiem, kur
redzami apmeklētie kontrolpunkti, kopējais distances laiks, katra posma laiks starp
kontrolpunktiem un savākto punktu summa. Individuālās izdrukas ir sākotnējais
rezultāts, bet ne galīgais rezultāts. Pēc kontrollaika beigām sākotnējie rezultāti tiek
publicēti sacensību centrā. Galīgie rezultāti tiks publicēti ERČ mājas lapā.
Protesti
45 minūtes pēc kontrollaika komanda drīkst iesniegt protest par jebkuru komandu,
kas pārkāpusi noteikumus, par komandas sākotnējiem rezultātiem vai par jebkurām
organizatoru darbībām, kuras sacensības varētu būt padarījušas netaisnīgas. Protesti
jāiesniedz rakstiskā formā angļu valodā.
Žūrija
Visus protestus izskata un risina trīs cilvēku žūrija. Žūrijas locekļi tiks paziņoti
pirmsstarta informācijā. Jebkurš SRF loceklis vai novērotājs, kas ir sacnesību centrā
var tikt uzaicināts kā alternatīvs žurijas loceklis, ja protests skar kādu no
nominētajiem žūrijas locekļiem.

Page 6 of 9

Apbalvošana
Komandai ar augstāko rezultātu katrā grupā tiks piešķirts Eiropas rogaininga
čempionu tituls. Pirmās trīs vietas katrā grupā saņems balvas.
Ceļošana un vīzas
Sacensību centrs ir viegli sasniedzams ar privāto autotransportu (personīgo vai īrētu)
gan no Rīgas lidostas vai ostas, gan no apkārtējām valstīm. Ja būs pietiekams
pieprasījums, tiks organizēts speciāls autobuss no Rīgas uz sacensību centru un
atpakaļ. Komanda savas vēlmes var ierakstīt laukā ‘Notes’ reģistrācijas formā.
Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu (Norvēģija, Islande)
un Šveices Konfederācijas pilsoņi var ieceļot Latvijas Republikā ar derīgiem ceļošanas
dokumentiem – pasēm vai personu apliecībām (identifikācijas kartēm).
Citu valstu pilsoņiem var būt nepieciešama vīza ieceļošanai Latvijā. Vīzu var saņemt
Latvijas vēstniecībās ārpus Latvijas. Vairāk informācijas:
http://www.pmlp.gov.lv/en/pakalpojumi/vizas.html
Pēc reģistrācijas formā atzīmēta pieprasījuma rīkotāji izsūtīs oficiālu ielūgumu (par
samaksu 5 EUR). Lūdzu sūtiet savus personas datus un citu ielūgumam nepieciešamo
informāciju uz e-pastu: registration@rogaining.lv
Nokļūšana sacensību centrā
Tiešie autobusi uz sacensību centru no Rīgas iet 5 reizes dienā (Rīga – Ķieģeļceplis):
http://www.1188.lv/traffic/intercity_buses/?selected_from=7083&selected_to=711&d
ate=&from=R%C4%AB&to=Kiegelcep
Tieši autobusi pretējā virzienā – divreiz svētdienas vakarā un pārējie pirmdienā:
http://www.1188.lv/traffic/intercity_buses/?from=Kiegelcep&to=R%C4%AB&date=&s
elected_from=711&selected_to=7083
Vilcieni no Rīgas līdz Cēsīm (35km no sacensību centra):
http://www.1188.lv/traffic/trains/?date=date&selected_from=9578&selected_to=9429

No Cēsīm uz Rīgu:
http://www.1188.lv/traffic/trains/?selected_from=9429&selected_to=9578&date=1309640400

Transfēra autobusi pēc pieprasījuma (par atsevišķu samaksu) būs sekojošos laikos un
maršrutos:
22.07. piektdiena – 21.00 Cēsis – sacensību centrs – 2.00 LVL (3 EUR)
24.07. svētdiena – 14.30 sacensību centrs – Rīga – 5.00 LVL (7 EUR)
25.07. pirmdiena – 9.00 sacensību centrs – Cēsis – 2.00 LVL (3 EUR)

Apmešanās
Dalībnieki varēs apmesties savās teltīs rīkotāju norādītajā teritorijā tuvu sacensību
centram no piektdienas, 22. jūlija plkst. 12:00 līdz pirmdienas, 25. jūlija 10:00.
Telšu vietas tiks izvietotas pļavā netālu no sacensību centra, atsevišķi no automašīnu
stāvvietām. Tiks nodrošināts dzeramais ūdens, tualetes, āra duša un elektrisko ierīču
uzlādes vieta. Ir aizliegts lietot atklātu uguni. Iesakām apmeklēt bufeti sacensību
centrā (provizoriskā ēdienkarte un cenas dotas zemāk).
Sacensību laikā dalībnieka numurs kalpo kā ieejas atļauja telšu pilsētiņā.
Informāciju par citām apmešanās iespējām meklējiet vietējās www lapās vai tūrisma
informācijas centros.
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Apmešanās iespējas Raunas novadā:
http://www.vietas.lv/eng/index.php?fClass=21&location=8413&fpdropsub=+Select+
&img=0&field=0&product=0&map=0&p=15
Apmešanās iespējas Smiltenes novadā:
http://www.vietas.lv/eng/index.php?fClass=21&location=8427&fpdropsub=+Select+
&img=0&field=0&product=0&map=0&p=15
kā arī sadaļā WHERE TO STAY mājas lapā.
Autotransporta novietošana
Dalībnieku un līdzjutēju autotransporta stāvvieta būs rīkotāju norādītā vietā tuvu
sacensību centram.
Automašīnas tiks novietotas atsevišķi no telšu pilsētiņas. Dalībniekiem, kuri ieradīsies
agrāk, būs neliela priekšroka, jo to transportlīdzekļi atradīsies tuvāk sacensību
centram.
Sacensību laikā dalībnieka numurs kalpo kā ieejas atļauja automašīnu stāvvietā.
Ēdināšana
Ēdināšana notiks bufetē sacensību centrā, bet sacensību laikā – hash-house.
Provizoriskā ēdienkarte un cenas:
22.jūlijs:
Aukstā zupa (okroška)
1.00 Ls
Pelmeņi ar krējumu
2.00 Ls
Cūkgaļas frikadeles ar piedevām
2.00 Ls
Cūkgaļas šnicele ar dabīgām piedevām
2.60 Ls
Pupiņu lečo
2.00 Ls
Frī ar mērci un salātiem
1.00 Ls
Piedevas: Frī vai rīsi/ lapu salāti / majonēze / kečups
23.jūlijs:
Kafija/tēja
Smalkmaizītes
Gaļas salāti ar majonēzi
Dārzeņu salāti
Makaroni ar panētu vistu
Musli ar jogurtu
Pankūkas ar ievārījumu
Biezputra

1.00
1.00
1.50
1.50

Ls
Ls
Ls
Ls

Ēdināšana Hash house (tiks paziņots pirmsstarta informācijā).
Ēdināšana pēc sacensībām– sestdienas vakariņas 6h dalībniekiem un svētdienas pusdienas
24h stundu dalībniekiem:
Aukstā zupa
Cūkgaļa ar omleti / Vista ar omleti / vistas lečo
Piedevas rīsi / frī / lapu salāti / majonēze / kečups
Maize, dzēriens
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Par papildus samaksu būs pieejami arī citi ēdieni un dzērieni.
Treniņu iespējas un saistītie pasākumi
Kõrvemaa Rogainings - 2011, 17. jūlijā, 3/8 stundu rogainings (informācija sekos)
Vairāk informācijas par treniņu iespējām, saistītajiem sporta un kultūras pasākumiem
un apskates objektiem tiks publicēts 2. biļetena papildinājumos un 3. biļetenā.
Informāciju par satiksmi, apmešanos, dabas un vēstures objektiem meklējiet arī:
http://www.vidzeme.com/
Rīkotāji
OK Ziemeļkurzeme
OK Meridiāns
Valters Kaminskis – galvenais rīkotājs, distances priekšnieks
Aivars Žogla – galvenā rīkotāja vietnieks, kartogrāfs
Andris Leja – www izstrāde, noformējums
Ilze Lapiņa - padomdevēja
Ieva Meiere – finanses
Guntars Rubenis – kartogrāfs
Mārtiņš Vimba – informācija HH
Juris Knēts – distances dienesta vadītājs
Edmunds Cinis – HH saimnieks
Kontaktinformācija
Valters Kaminskis
Tel.: +371 29218759
E-pasts: valtersk@latnet.lv,
valtersk@okzk.lv
Aivars Žogla
Tel.: +371 29205886
E-pasts: aivars.zogla@inbox.lv,
rogain@okzk.lv
WWW
http://erc2011.rogaining.lv
Piezīmes
Jautājumu un atbilžu forums:
http://erc2011.okzk.lv/index.php?forum&z=8
3. biļetens aizstāj 1. un 2. biļetenos publicēto informāciju.
Pirmsstarta informācija tiks publicēta 2011. gada 18.jūlijā.
Šis ir tulkojums no 3. biļetena angļu valodas versijas. Domstarpību gadījumā par
pareizo uzskatīt angļu valodas versijā sniegto informāciju.
Dalības un citas maksas izteiktas LVL ar valūtas kursu 1EUR=0,7054LVL.
(maksimālais Swedbank EUR iepirkšanas kurss 2009. – 2010. g.)
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