
 

53.reizi Cēsu rudens balvas! 

Cēsu rudens 2020 

19.-20.09.2020. 

Latvijas kausa posms un Latvijas stafešu kausa posms 

IELŪGUMS-PROGRAMMA 

Biļetens Nr. 2 

 Orientēšanās klubs "MERIDIĀNS" ielūdz orientieristus uz Cēsu rudeni 2020  

Sacensību programma   

Sestdiena, 19. septembris, Cēsu Rudens 2020, Garā distance 

–Driškina ezers , Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads. 

Koordinātes:    Lat: 57.363756, Lon: 25.172253 

12:00 pirmais starts. Dalībniekiem lūgums ierasties laicīgi! 

Svētdiena, 20.septembris, Cēsu Rudens stafetes  

11:00 pirmais starts. Dalībnieku ierašanās un reģistrācijas izmaiņu 

veikšana sacensību centrā Stafete –Driškina ezers , Raiskuma 
pagasts, Pārgaujas novads), līdz plkst. 10:00 



 

Sacensību organizatori        OK Meridiāns sadarbībā ar LOF.  

Galvenais tiesnesis - Juris Knēts.  

Dalībnieku grupas       Cēsu Rudens 2020: MW 21E ;MW21A, MW21B, MW35, MW40, 

MW45, MW50, MW55, MW60, MW65, MW70, MW75, MW80, 
MW20, MW18, MW16, MW14, MW12, MW10 un MW8 (marķētās 

distances) un OPEN 1 (gara) un OPEN 2 (īsa) distances. 

Cēsu Rudens stafetes: 

MW21E, MW120, MW145, MW170, MW195, MW18, MW16, MW14, 
MW12. 

 

 Kartes                        Cēsu Rudens 2020 karte sagatavota 2020. gada augustā. Kartes 
autors Leonīds Malankovs. Skrienamība no labas līdz vidējai. 

Nelielas reljefa formas, nav lielas gravu sistēmas.  

                                    Kartes mērogs MW 8,10 grupām: 1:7500 

                                   Kartes mērogs MW 12,14, 21B, 40,45,50,55,60,65,70,75,80 
un Open grupām: 1:10 000 

                                   Kartes mērogs SV 16,18,20, 21E, 21A, 35 grupām: 1:15 000.  

Augstumlīknes ik pēc 2.5m. Kartes nodrukātas uz stingra un 

mitrumizturīga papīra, Kp leģendas uzdrukātas uz kartes. Kp 
leģendu lapiņas varēs saņemt arī starta koridorā.  

Cēsu Rudens 3 etapu stafetes karte sagatavota 2020 gadā 

Kartes autors Leonīds Malankovs. Kartes mērogs visām grupām 
1:10 000 Augstumlīknes ik pēc 2.5m. Kartes nodrukātas uz 

stingra un mitrumizturīga papīra, KP leģendas uzdrukātas uz 
kartes.  



Apvidus paraugs no 1980 gada kartes 0045 Lenči. Mērogs 1:20 000 H-4 m!: 

                                    

Vēsturiski 80gados tika nodrukātas divas tirāžas ar Driškina 

karti! Otrā reizē zaļā krāsa tika sajaukta ar brūno.  

Slēgtie rajoni:           Līdz sacensībām Karte Driškins Nr. 802(2005.gada) rajons ir 
slēgts treniņiem un citu sacensību rīkošanai! Lūdzu ievērot 

noteikumus un neapmeklēt rajonu orientēšanās aktivitātēm! 
Tākā Driškina ezers ir publiska atpūtas vieta, tad 
peldēšanās un cita veida atpūta ezera krastā nav aizliegta. 

 

 

Starts un atzīmēšanās 

Sportident kontakta/bezkontakta atzīmēšanās sistēmas visās 
grupās. Dalībnieks var izvēlēties atzīmēšanās tipu. SIAC čipu 

būs iespējams izīrēt pie sacensību organizatoriem – īre 1.50 
EUR/dienā. Dalībniekiem, kas nav norādijuši personiskā SI 

kartes numuru, tiks piešķirts SIAC īres karte. 



SI kartes kartes nozaudēšanās gadījumā dalībniekam 
jāatmaksā tā pilna vērtība organizatoriem (65 EUR). 

Priekšstarts 3 min. Starta intervāls garajā distancē 2-3 minūtes. 

  

Dalības maksa           Cēsu Rudens 2020: 

MW  8,10 - 3,00 EUR 

MW 12,14 - 6,00 EUR 

MW16-20, MW65-80 –10,00 EUR 

MW21-60 - 14,00 EUR 

OPEN(ar iepriekšēju reģistrāciju) - 10,00 EUR 

OPEN(bez iepriekšējas reģistrācijas) - 15,00 EUR 

dalības maksa pēc 15.09 +50%. 

Cēsu Rudens stafetes: 

MW 12,14- 18,00 EUR no komandas 

MW16, MW 18, MW 195 - 24,00 EUR no komandas 

MW 21E, MW 120, MW 145, MW 170- 33,00 EUR no komandas 

dalības maksa pēc 15.09 +50%. 

 Veselība Katrs dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli. 
  

Pieteikumi                Piesakot dalību, jānorāda dalībnieka LOF orientēšanās datu bāzes 
numurs! Tiešsaistes pieteikšanās līdz 15.09.2020. Pieteikties un 

samaksāt dalības maksu varēs arī sacensībās “Meridiāns” līdz 
15.09.2020. Pēc 15.09.2020 varēs pieteikties tikai uz vakantajām 
vietām. Pārskaitījumus veikt uz Biedrību “Meridiāns”, reģ. Nr. 

40008033743, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X, norēķinu kontu 
LV35UNLA0004000700573. Piesakoties sacensībām internetā jūs 

uzņematies atbildību par pilnu dalības maksas veikšanu. Dalībnieki 
varēs norēķināties par dalību arī sacensību dienā skaidrā naudā. 

Starta protokoli būs apskatāmi internetā 17.09.2020 pēc plkst. 
19:00. 

Distanču parametri            Distanču parametri atbilstoši LOF noteikumiem garajai un 3 
etapu stafešu distancēm. Precizēti distanču parametri tiks publicēti 

līdz 14. septembrim. 

Apbalvošana                       Apbalvoti tiks pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā, ja kādā 
grupā startējušo skaits būs trīs vai mazāk par trim dalībniekiem, tad 

tiks apbalvots tikai pirmās vietas ieguvējs.  

http://odb.lv/opieteikumi/cr/piet.php


Cita informācija                      Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka 
neiebilst orientēšanās sacensību Cēsu Rudens un Cēsu stafetes laikā 
uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai 

jebkādām orientēšanās Cēsu Rudens mārketinga un reklāmas 
aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) 

publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos. 

Naktsmītņu pakalpojumi www.cesis.lv  

Info  www.meridians.lv, epasts: juris.knets@gmail.com, meridians@apollo.lv, sīkāka 
informācija pa tālruni 29477498 (J. Knēts) 
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