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Sacensību centra vietas izvēle

• LK līmeņa pasākumos sacensību centram
jāatrodas pļavā vai sliktākajā gadījumā retā
priežu mežā.

• Pļavai jāatrodas sausā vietā un jābūt
nopļautai.
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Sacensību centra iekārtojums (1)

3

• Centrālajā vietā atrodas finiša koridors ar
labi redzamu atbalstītāju simboliku.

• Centru veido kompaktu. Pozīcijas:

– Apbalvošanas pjedestāls + telts balvām.

– IT telts/blakus rezultāti + GPS ekrāni. Netālu arī
dzirdināšanas telts.

– Atsevišķi reģistrācijas/mediķa telts.



Sacensību centra iekārtojums (2)
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• Jāparedz vieta arī tirgotājiem un
ēdinātājiem.

• Parasti ēdinātāji nodrošina galdus un
krēslus, savukārt organizators – zvaigznes
telti.

• Tualetes – nostāk no sacensību centra



Sacensību centra iekārtojums (3)
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• Svarīgi ir paredzēt pietiekamu vietu gan
vieglo mašīnu, gan autobusu novietošanai.

• Baneri un karogi centrā LK posmos jāizvieto
noteiktā secībā.



Tualetes un WC
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• Tualetes vēlams novietot sacensību centra
malā pa ceļam uz stāvvietu.

• Aptuvenais WC aprēķins: 1 tualetes uz 100
dalībniekiem.

• Jārūpējas par pietiekošu WC papīra
daudzumu tualetēs.

• Ja notiek divu dienu pasākums, tad pirmās
dienas vakarā tualetes ir jāiztīra.



Stāvvietas
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• Stāvvietas izvieto uz pļavas ar ērtu
piebraukšanu vai uz plata ceļa, ja pļavā nav
pietiekamas teritorijas.

• Par stāvvietām uz privātīpašnieku teritorijas
parasti ņem iebraukšanas maksu, lai
nosegtu zemes nomu.

• Stāvvietas parasti regulē ap 3 cilvēki.



Reģistrācija
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• Reģistrāciju parasti nodrošina 2 cilvēki.

• Dalībnieku numurus parasti var izņemt pie
reģistrācijas vai startā. Blakus jābūt info
dēlim ar starta protokoliem.

• Reģistrācijas teltī bieži atrodas arī mediķis.



Karantīna
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• Parasti tiek veidota sprinta un sprinta
stafetes sacensībās.

• Karantīnu veido noslēgtā vietā, lai
nestartējušie dalībnieki nevarētu sazināties
ar finišējušajiem un saņemt informāciju.

• Parasti tās veidošanai izvēlas norobežotu
teritoriju: skolu vai stadionu.

• Karantīnā jābūt tualetēm, dzeramajam
ūdenim, iesildīšanās vietai un iespējai
nogādāt drēbes atpakaļ uz finišu.

• Pie ieejas jābūt tiesnesim, kas
nodrošina, lai neviens neiekļūtu
karantīnā pēc ieejas slēgšanas



Mazgāšanās iespējas

• Parasti mazgāšanās notiek apkārtējās
ūdenstilpnēs vai upēs. Dažreiz iespējams
piegādāt dzeramo ūdeni mucā.

• Iespējams izveidot arī dušas. Inventāru var
izīrēt no OK Kāpa. Lielākā problēma – karstā
ūdens piegāde
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Piekabe (1)

• Uz katru LK posmu ir pieejama piekabe.

• Piekabē pieejamais inventārs:

- Apbalvošanas pjedestāls, 12 norobežojošās
sētas, apbalvošanas rāmis.

- Sponsoru banneri un karogi

- 60 kontrolpunktu mieti un 60 parastie mieti.

- Ģenerators un Venden 3x3m dzirdināšanas telts.

- 80 Suunto prizmas un miskastes.

- Maxima finiša arka
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Piekabe (2)

• Piekabes stāvokli nepieciešams dokumentēt
(fotografēt) pirms saņemšanas un pirms
nodošanas.

• Piekabi izmantot tikai tam nepieciešamā
aprīkojuma transportēšanai.

• Ja ir radušies kādi bojājumi piekabei vai
inventāram, par to nepieciešams ziņot
Ildzei Straumei.

• Pēc lietus obligāti nepieciešams
inventāru žāvēt.
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Piekabe (3)

• Izmantot instrukcijas inventāram un piekabei.

• Laicīgi komunicēt ar nākamā posma
organizatoriem, par piekabes transportēšanu.

• Izturēties atbildīgi pret LOF inventāru.

• Ja rodas kādi jautājumi, par inventāru, laicīgi
tos noskaidrot no LOF.

• Katram posmam nozīmēt vienu atbildīgo
personu par piekabes saturu nedēļas
nogalē.
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Relīzes

• LOF nodrošina relīzes publicēšanu nedēļu
pirms pasākuma un uzreiz pēc tā. Lai
sagatavotu kvalitatīvu relīzi, lūgums iesūtīt
papildu informāciju:
sandra.grosberga@gmail.com

• Tāpat iespējams vienoties par LK reklāmas
ievietošanu mājas lapā, Facebook un
Instagram kanālos.
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Foto un video

• Katram LK pasākumam noteikti ir jābūt
fotogrāfam.

• Pazīstamākie fotogrāfi: Ojārs Millers, Jānis
Līgats, Mareks Gaļinovskis un Reinis
Augulis. Katrā klubā bieži vien ir vietējais
fotogrāfs.

• Videogrāfi: Edgars Sparāns, Reinis Augulis
un Edijs Dzalbs.
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Paldies par uzmanību
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