
 

20 – Pie žoga zem stenda 30 – Paugura virsotne, pie meža 40 – Stigu krustpunktā 50 – Stigu krustpunkta DA 60 – Uz ZA no ceļu krustojuma 

21 – Uz DR no krustojuma 31 – Uz DA no ceļa līkuma 41 – Uz ZA no īsās stigas 51 – Piestātnes DA pusē 
61 – Koka Z puse (pieeja 
saskaņota) 

22 – Koks aiz pieminekļa 32 – Jaunaudzes stūrī 
42 – Koku pudurs (pieeja 
saskaņota). 

52 – Uz A no grāvja pārejas 62 – Mežezera A puse 

23 – Ceļmalā, Daugavas pusē 33 – Koku pudurs 43 – Pie celma, uz DR no ceļa 
53 – Pie info plāksnes, pieeja 
no lielā ceļa pa celiņu 

63 – Pieeja pa stigu no k/p 34 
puses 

24 – Pie krūmos esošās būdas 34 – Paugura virsotnē 44 – Uz DR no dīķa Z stūra 54 – Priežu pudurā 64 – Mežmalā 

25 – Drupu iekšpusē, ZA stūris 35 – Stigas un takas krustpunkts 
45 – Paugura virsotnē, tuvāk 
mežam 

55 – Uz A no ceļa un stigu 
krustojuma 

65 – Skansts virsotne, uz DA no 
pieejas ceļa (jāiet garām barjerai) 

 

M 1:15000 
1cm uz kartes atbilst 150 

metriem dabā 
 

1 kilometrs 

2H UN 4H ROGAININGS 

2016.gada 01.maijā 

SACENSĪBU DRAUGI 
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KONTROLPUNKTU ATRAŠANĀS VIETAS 

APZĪMĒJUMI 

 Mežs / Jaunaudze 

  Ceļi, stigas, takas 

  Apbūve, ēkas (arī pamestas) 

 Ūdeņi / grāvji, grāvji ar krūmiem 

  Krūms, puduris / Atsevišķs koks 

  Aizaugušas, grūti ejamas stigas 

  Aizliegtās teritorijas – nešķērsot! 

Kartes pamats LĢIA, stigu un topo tīkls Tardenaks E. (1988), 

korekcijas un salikums A. Ķūrēns 

INSTRUKCIJAS 

Jūsu uzdevums ir savākt iespējami vairāk punktu, iekļaujoties Jūsu distances 
kontrollaikā (2h vai 4h). Kontrolpunktiem ir dažāda vērtība, to norāda tā numura 
pirmais cipars (piem. 42 = 4 punkti). Apmeklējot kontrolpunktu, veiciet atzīmi 
ar tur esošo kompostieri komandas kontroles kartiņā. 

Sacensības notiek apdzīvotā vietā ar samērā aktīvu satiksmi. Ievērojiet ceļu 
satiksmes noteikumus un cieniet citus satiksmes dalībniekus un vietējos 
iedzīvotājus. Palīdzības tālruņi: 27006577 vai 20408055. 

Ja distancē nav atrodams kontrolpunkts (tas ir nozagts / bojāts), sūtiet sms ar 
komandas numuru un konkrētā kontrolpunkta numuru (piem. nr.203 kp.41) uz 
27006577. Tad tas tiks ieskaitīts (ja zvanīsiet par bojātu KP, tad netiks). Pēc sms 
nosūtīšanas varat turpināt distanci. Ja KP tomēr būs bijis vietā vai nebūs bojāts, tas 
netiks ieskaitīts. 

Ja tiek pārsniegts distances kontrollaiks, par katru kavēto minūti komandai tiek 
atņemts viens punkts no rezultāta. Kavējot vairāk par 30 minūtēm, rezultāts netiek 
ieskaitīts. 

Distance jāveic un kontrolpunkti ir jāapmeklē visai komandai kopā. Finišs sacensību 
starta vietā zem banera. Veicot distanci ir atļauts apmeklēt sacensību centru lai 
padzertos, atpūstos utt., taču tas iet kontrollaikā. 


