"MERIDIĀNS-2022"
(Orientēšanās sporta sacensību kalendārs)
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29.marts Siļķu mežs, marķējums no Lenču ielas gala
5.aprīlis Zaķīšu mežs, marķējums no Raunas-Smiltenes ceļa
12.aprīlis Amata aiz upes
19.aprīlis Pie Melnezera, Inčukalna-Valmieras ceļš
26.aprīlis Amatas skola (Pansija)
3.maijs
Priekuļu Biatlona šautuve
10.maijs
Amata, aiz kokapstrādes uzņēmuma
17.maijs
Melturi
24.maijs
Amata, pirms upes
31.maijs
Niniera ezers
7.jūnijs Cēsis, marķējums no Lenču iela gala
14.jūnijs Pīļezers
21.jūnijs Sniedzes, Lielstraupes-Līgatnes pārceltuves ceļa 4 km
28.jūnijs Priekuļi, Izmēģinātāju ielas galā
5.jūlijs
Zaķīšu mežs, marķējums no Brantiem
12.jūlijs
Lielstraupe, marķējums no Braslas kroga
19.jūlijs Vasaras Pārtraukums
26.jūlijs
Driškina ezers
2.augusts Muižnieki, Raiskums-Līgatnes pārceltuves ceļš
9.augusts Zvārtes iezis
16.augusts Kunči, Priekuļi
23.augusts Niniera ezers-Jāņmuiža
30.augusts Ķiržu ezers
6.septembris Ērgļu-Ramātu klintis
13.septembris Ozolkalns
20.septembris Lenčupīte
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NOLIKUMS, VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA.
Šogad Meridiāna seriālam aprit 50gadi(25.maijā)! Meridiāna pasākumi paies šajā zīmē! Pēc
katras kārtas, tiks apbalvots dalībnieks, kas finišēs kā 50, 100 un 150! Ik piecdesmito, ja skaitļi
būs lielāki! To fiksēs datorprogramma.
Orientēšanās sacensībās “Meridiāns” var piedalīties ikviens. Dalībnieki paši ir atbildīgi par
savu veselības stāvokli. Starta grupu dalībnieks izvēlas atbilstoši vecumam un sagatavotībai.
Jaunieši nedrīkst startēt pieaugušo grupā, izņemot atklātās grupas SE, VE, Tautas grupa
(Open). Lai piedalītos sacensībās, Jums jāiegādājas karte un ir jābūt dalībnieka numuram.
Sacensībās tiks izmantota tikai EMIT atzīmēšanās sistēma. Dalības maksa pieaugušajiem
EUR 5,00 pensionāriem EUR 4,00 un jauniešiem EUR 3,00. Dalībnieki, kuri startē S8,V8 ir
atbrīvoti no visa veida maksām. E-kartes īre EUR 1,00 par kārtu. Ja dalībniekam jau ir sava
personīgā E- karte tad jauna nav jāpērk!! Tāpat pieteikšanās uz katru kārtu aizpildot
pieteikšanās anketu līdz pirmdienas vakaram 23.59! Visi pasākuma apmeklētāji ievēro Valstī
noteiktos uz to brīdi drošības pasākumus Covid 19 ierobežošanā!.
Īrējot E-karti dalībnieks to pēc sacensībām atdod sacensību organizatoriem. Ja dalībnieks Ekarti nozaudē, iznīcina vai kādu citu iemeslu dēļ nevar vai negrib to atdot organizatoriem, tad
viņam būs jāatlīdzina tās vērtība (EUR 65,00) Esiet tik laipni un saudzējiet E-karti, lai
nerastos nepatīkamas situācijas.
Tāpat būs iespēja iegādāties Gada abonementu pieaugušajiem par EUR 100,00 un jauniešiem
par EUR 60,00. Savu numuru varat precizēt sacensību centrā. Ja “Meridiānā” piedalāties
pirmo reizi vai ilgstoši (vismaz vienu sezonu) neesat startējis “Meridiānā”, numuru jāiegādājas
kopā ar karti. Par numuru gan pieaugušajiem, gan jauniešiem jāmaksā EUR 1,00. Starts ir
atvērts no plkst. 16.00 līdz 19.30. Kad esat gatavs, dodieties uz startu, un ievērojot 2 minūšu
intervālu vienas distances dalībniekiem, dodieties mežā. Finišu slēdz līdz ar tumsas iestāšanos.
Veicot distanci, stingri aizliegts šķērsot sējumus, stādījumus un dārzus. Neizraisiet konfliktus
ar privātīpašniekiem. Kopvērtējumu veido 12 labāko kārtu koeficienti, kas iegūti, dalot labāko
rezultātu ar Jūsējo. Apbalvošana plānota 27. Septembrī 1. Rudens-Nakts kārtā!
Uzmanību!
Šogad plānotas ir arī rudens & nakts kārtas. Tās norises laiks būs no 27. septembra līdz 25.
oktobrim (5 kārtas), otrdienās! 1.novembrī-Nakts Kausi! Kopvērtējumā tās netiks vērtētas.
Sīkāka informācija par šīm sacensībām būs no Augusta mēneša!
Dalībnieku grupas.
SEVE - atklātā grupa
SBVB – 2003. gadā dzimušie un vecāki
SCVC – 2003. gadā dzimušie un vecāki
SV 35 – 1987. gadā dzimušie un vecāki
SV 40 – 1982. gadā dzimušie un vecāki
SV 45 – 1977. gadā dzimušie un vecāki
SV 50 – 1972. gadā dzimušie un vecāki
SV 60 – 1962. gadā dzimušie un vecāki
SV 70 – 1952. gadā dzimušie un vecāki
SV 18 – 2004. gadā dzimušie un jaunāki
SV 16 – 2006. gadā dzimušie un jaunāki
SV 14 – 2008. gadā dzimušie un jaunāki
SV 12 – 2010. gadā dzimušie un jaunāki
SV 10 – 2012. gadā dzimušie un jaunāki
SV 8 – 2014. gadā dzimušie un jaunāki
Tautas grupa (Open) - atklātā grupa iesācējiem.

