Pirmsstarta informācija (papildinājums 3.biļetenam)
Transports uz un no Sacensību centra:
Piektdiena, 22.07.2011.
Cēsis (autobusu stacija) - ERC2011 centrs.
Minibuss 17 sēdvietas, maksa 3,00 Ls no cilvēka (4,25 Eur).
Atiešanas laiki no Cēsīm: 13:20, 15:20, 20:20.
Svētdiena, 24.07.2011.
Kieģeļceplis (ERC2011 centrs) - Rīga (centrs –dzelzsceļa stacija).
Autobuss 45 sēdvietas, maksa 4,25 Ls no cilvēka (6,- Eur).
Atiešanas laiks no ERC2011 centra: 14:30.
Pirmdiena, 25.07.2011.
Kiegeļceplis (ERC2011 centrs) - Cēsis (autobusu stacija).
Autobuss 35 sēdvietas, maksa 1,40 Ls no cilvēka (2,- Eur).
Atiešanas laiks no ERC2011 centra: 09:00.
Biļetes piektdien jāiegādājas, iekāpjot minibusā.
Biļetes uz svētdienu un pirmdienu jāiegādājas pie reģistrācijas sacensību centrā.
Obligātais ekipējums
Svilpe. (Noteikumi, B14.)
Svilpes klātesamība tiks pārbaudīta pie starta vārtiem. Noteikumu punkts B14 nav izdomāts vakar.
Tāpēc, lūdzu, bez iebildumiem!

Jums tas jāņem līdzi!
(Mēs teicām…)
Ūdensizturīgu pildspalvu vai zīmuli, lai pierakstītu kontrolpunkta kodu, ja tas nedarbojas vai ir pazudis.
Protams, šo kodu drīkst arī iegaumēt, ja vēlaties. Ja būs nepieciešams finišā šo kodu nosaukt, lai
pierādītu nedarbojoša vai pazuduša kontrolpunkta apmeklējumu, jums tas būs jāuzraksta.
Kompass – ļoti noderīgs bezceļa apstākļos.
Nūja(s) – ļoti noderīgas, lai pārbaudītu mazu strautu, grāvju un purvainu vietu pamatu.
Papildus kartes aizsardzība (kontrolpunktu un ūdenspunktu apraksti nebūs ūdensdroši).
Mobilais telefons bez iebūvēta vai pieslēdzama GPS moduļa ūdensdrošā iepakojumā. Organziatori
patur tiesības pārbaudīt dalībnieku mugursomas jebkurā laikā. Ja pie dalībnieka tiks atrasts
neatļauta modeļa telfons, komanda tiks diskvalificēta.
Pirmās palīdzības piederumi (tulznām, noberzumiem, rētām, u.c.)
Ūdens rezervuārs.
Insektu atbaidītājs.
Un jebkas cits, ko atrodat par noderīgu un vajadzīgu jūsu drošībai, taču ne pretrunā ar Noteikumiem.

Kontrolpunkti
Sacensību teritorijā ir būs 79 kontrolpunkti ar vērtībām no 2 līdz 10 punktiem. Pirmais cipars (pirmie
divi 100 gadījumā) ir kontrolpunkta vērtība punktos. Visu kontrolpunktu summa ir 446. Kontrolpunktu
apraksti tiks doti teksta veidā uz atsevišķas lapas latviešu un angļu valodā. (Pirmsstarta informācijas
angļu versijā ir pieejams kontrolpunktu apraksts.)
Kartes lapas izmēri ir 49x56cm.
Ūdens stacijas
Teritorijā būs 10 ūdens stacijas. Tas būs ūdens, ko varēs iegūt no akas, un avota ūdens, kas iepildīts
pudelēs. Ūdens staciju atrašanās vitu apraksti doti uz atsevišķas lapas kartes fragmentu un teksta
apraksta veidā. Uz sacensību kartes nav uzdrukāti ūdens ņemšanas
vietu simboli.
Apraksta piemērs (ir pieejams gan ūdens, gan ISOSTAR dzēriens):
Precīza ūdens ņemšanas vietas atrašanās parādīta ar mazu violetu
aplīti. Apraksts “ūdens pudelēs – meža ceļš (KP 76 apkaimē) co
ISOSTAR”
“apkaimē” nenozīmē tiešu tuvumu, tas ir pateikts, lai varētu vieglāk
atrast kartē attiecīgo vietu.

Žūrija
Lauri Leppik, Alexander Yakimov un Miroslav Seidl tiks aicināti piedalīties žūrijas darbā.

Atbildības forma
Katram dalībniekam jāparaksta savas komandas atbildības un ārkārtējo kontaktu formu pie reģistrācijas
organizatoru klātbūtnē. Lūdzu, lejuplādējiet un aizpildiet šo formu, ņemot to līdzi uz reģistrēšanos. Tas
padarīs reģistrēšanās procesu ātrāku.
Reģistrēšanās, karšu izsniegšana, starta procedūra
Reģistrējoties, komanda iesniedz atbildības un ārkārtējo kontaktu formu, ko pie reģistrēšanās paraksta
katrs komandas dalībnieks, komandas pārstāvis dodas uz maksājumu pārbaudi un saņem komandas
paku ar SI kartēm, informāciju, t-krekliem, numuriem, u.c.
Pie reģistrēšanās būs vairāki darbinieki. Lūdzu, dodieties pie tā galda, kas atbilst jūsu komandas
numuram.
Ja komandā ir pēdējā brīža izmaiņas, paziņojiet tās pie reģistrācijas vietas ar zīmi “0”.
Pavadošās personas, kas uzturēsies sacensību centrā, arī reģistrējas un saņem numuru skatītājiem un
atbalstītājiem, kas ir arī ieejas karte sacensību centrā un servisa zonās. Atcerieties – sacensību

dalībniekiem nedrīkst palīdzēt sacensību laikā! Reģistrējieties pie vietas ar zīmi “0”, kad tur nav
sacensību dalībnieki.
Kartes tiek izsniegtas norādītajā laikā. Komandas pārstāvis dodas uz karšu izsniegšanas vietu ar savu
numuru un saņem kartes – vienu laminētu karti katram komandas dalībniekam un vienu nelaminētu
karti plānošanas vajadzībām uz komandu. Plānošanas process var notikt jūsu izvēlētā vietā.
Organizatori vizuāli kontrolēs plānošanas procesu, lai sekotu tam, ka netiek izmantotas neatļautas
plānošanas metodes (datori un citas programmējamas ierīces).
Katrs komandas dalībnieks dodas pie reģistratora vai tā asistenta, lai piestiprinātu SI karti ar
nenoņemamu aproci, ko nodrošina organizatori un kura atrodas komandas pakā. Personiskās SI kartes
jāsagatavo, noņemot elastīgās saites un ieverot aproci.
NENOSTIPRINIET APROCI PATSTĀVĪGI!!! DARIET TO TIKAI ORGANIZATORU PĀRRAUDZĪBĀ!!! Si kartes
jānostiprina līdz 11:00.
Piestipriniet numuru (A6, cieti laminēts) ar vienu vai diviem savilcējiem. Dariet to pirms doties uz starta
laukumu. Jūsu numura zīme ir ieejas karte hash-house, kempinga teritorijā un stāvvietu teritorijā, kā arī
uz pusdienām pēc sacensībām. Uz numura ir informācijas par sacensību dalībnieku: vārds, komandas
nosaukums, SI kartes numurs, grupa, komandas numurs un dalībnieka numurs komandā, piem., “123
21” nozīmē komandas numuru “123”, kurā ir 2 dalībnieki un 1 ir dalībnieka numurs komandā.
Komandām jāierodas starta laukumā savlaicīgi. Uz stata laukumu būs viens koridors un 5 SI karšu
dzēšanas-pārbaudes stacijas, pie kurām būs organizatoru pārstāvji. Komandas, kas varētu nokavēt
startu 12:00, dodas uz dzēšanas-pārbaudes stacijām jebkurā gadījumā.
Finišs
Nenoņemiet SI kartes no rokas! To izdarīs organizatori pēc SI kartes datu nolasīšanas. Finišs ir svētdien,
24.jūlijā, 12:00. Organizatori patur tiesības pārbaudīt komandu sākotnējos rezultātus, lai salīdzinātu
ar citu komandu rezultātiem un konstatētu, vai nav notikusi sekošana ilgāk par 12 stundām.
Atzīmēšanās vienas minūtes intervālā dažādām komandām tiks uzskatīta par sekošanu.

Modeļdistance
Modeļdistance būs pieejama ikvienam no piektdienas plkst. 12:00 līdz piektdienas plkst. 22:00. Modeļa
karti var saņemt reģistratūrā. Karte aptver 4km2 lielu teritoriju blakus sacensību centram. Tajā izvietoti
5 kontrolpunkti bez SI stacijām. Karte ir sacensību kartes fragments mērogā 1:35000.

Sacensību centra servisi
Būs pieejamas tualetes, duša, atkritumu maisi. Lūdzu, izmest visus savus atkritumus šajos maisos.
Neatstājiet atkritumus distancē, atnesiet visu atpakaļ!
Sekojiet norādēm sacensību centrā! Nekautrējieties jautāt organizatoriem pēc palīdzības!
Mobilo ierīču bateriju uzlādei būs pieejamas 220V ligzdas. Tās nav domātas ūdens vārītājiem!

Internets
Mūsu atbalstītājs – telekomunikāciju servisa kompānija TRIATEL – nodrošinās bezvadu internetu
sacensību centrā no piektdienas pēcpusdienas.
Ēdināšanas informācija
Ēdinātāji ziņo, ka apmaksai tiks pieņemti gan lati, gan eiro.
Tiks pieņemtas visas debeta un krediītkartes, izņemot AmEx.
Tiekat laipni gaidīti bufetē piektdienas pusdienlaikā un sestdienas brokastīs, kas ir laba izvēle, lai būtu
vairāk laika gatavoties un izgulēties pirms sacensībām.
Ēdināšana tiks piedāvāta bufetē-restorānā sacensību centrā; sacensību laikā – hash-house.
Ēdienkarte – 3.biļetenā.
Ēdināšana hash-house sacensību laikā
Ēdinašana "hash house" tiks nodrošināta no plkst.16.00 sestdienā līdz 10.00 svētdienas rītā.
Ēdināšanas laiks būs sadalīts trīs laika posmos:
1) vakariņas - 16.00 - 22.00
Makaroni ar kotleti
Piedevas kečups, majonēze
Marinēti gurķi
Maize, sviests, ievārījums
Cepumi, banāni, apelsīni
Tēja, kafija
2) nakts - 22.00 - 04.00
Dārzeņu soļanka
Piedevas - desas gabaliņi
Marinēti gurķi
Maize, sviests, ievārījums
Cepumi, banāni, apelsīni
Tēja, kafija
3) brokastis - 04.00 - 10.00
Auzu putra ar ievārījumu
Sausās brokastis ar pienu
Maize, sviests, ievārījums
Cepumi, banāni, apelsīni
Tēja, kafija
Labu apetīti!

Sacensību centra un servisa zonu karte.
To varēs atrast sacensību centrā un mājas lapā.

