
OK Arona kauss 2021 
Latvijas kausa 2021  1. un 2.  Posms 

Organizē 

LOF, OK Arona  

Galvenais tiesnesis: Gunārs Ikaunieks  

Sacensību inspektors: Justs Lūkins 

Atbildīgā persona par epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu: Nils Ikaunieks 

Vieta, laiks 

2021. gada 26. – 27.jūnijs, Madonas novads,  Lielais Melnītis 

Lat: 56.651155, Lon: 26.184368 https://tinyurl.com/y3sqoads  

26.jūnijs 

13.00 starts izlozes secībā vidējā distancē  

27.jūnijs 

10.00 starts izlozes secībā garajā distancē  

individuālā uzvarētāju apbalvošana pēc katras grupas finiša 

Dalībnieku grupas 

WM8*, WM10*, WM12, WM14, WM16, WM18, WM20, WM21E, WM21A, WM21B, WM35, WM40, 

WM45, WM50, WM55, WM60, WM65, WM70,WM75,MW80,MW85, OPEN1, OPEN2 

* marķētā distance 

WM8* grupās drīkst startēt bērni no 7 gadu vecuma 

Karte, apvidus 

Karte sagatavota 2020.-2021. gadā 

Kartes autors: Leonīds Malankovs 

Mērogs 1:10 000; 15000, H 5m 

Jauna karte. Pārsvarā skuju koku mežs ar dažāda vecuma jaunaudzēm. Izteikts reljefs ar lielām un 

vidējām formām. Regulārs ceļu un stigu tīkls. Caurejamība  no labas līdz grūtai. Max augstuma starpība 

vienā nogāzē 40 metri. 

  

Aizliegtais rajons 

 

https://tinyurl.com/y3sqoads


Epidemioloģiskās drošības un cilvēku pārvietošanās noteikumi  

Dalībnieki ierodas iesildīšanās zonā ne agrāk kā 1 stundu pirms sava starta, startā – ne agrāk, kā 10 minūtes 

pirms starta. 

Pirms starta aizliegts apmeklēt finišu. Dalībnieku numuri būs iesildīšanās zonā. Finiša zonā pirms starta 

atļauts ierasties tikai tad, ja nepieciešama inventāra īre/maksājumi. 

Pēc finiša dalībniekiem pēc iespējas ātrāk jāpamet sacensību vieta, aizliegts doties uz starta vietu. 

Dalībnieku ierašanās un došanās prom no sacensībām tiks organizēta izmantojot apļveida kustības principu. 

Reģistrēšanās sistēmā jāreģistrējas arī pavadošajam personālam (trenerim/apkalpojošai personai – ne 

vairāk kā viens cilvēks katram sportistam). 

Skatītāji uzturas finiša zonā, apmeklēt pasākumu atļauts tikai skatītājiem, kuriem ir derīgi COVID 

sertifikāti. 

Lūgums nepulcēties un ievērot distanci! 

Dalības maksa 

WM8*, 10* € 5 (€ 3 viena diena)  

MW12, 14 € 10 (€ 5 viena diena) 

MW16,18,20, 60, 65, 70, 75, 80, 85 

OPEN1, OPEN2 

€ 16(€ 8 viena diena) 

 

MW21, 35, 40, 45, 50, 55 € 24 (€ 12 viena diena) 

Pēc 12. aprīļa pieteikšanās tikai uz vakantajām vietām 50% dārgāk. 

OPEN1 5-7 km, OPEN2 3-4 km. 

OK Arona, Reģ. Nr. 40008144220, adrese Madona, Bērzu 7  
AS „Swedbank”  

Konta Nr. LV14HABA0551034034737 SWIFT kods HABALV22 

Pieteikumi 

līdz 21.jūnijam plkst. 24:00 online pieteikšanās. 

Jautājumus, kas saistīti ar pieteikšanos sūtiet uz e-pastu: nomis86@inbox.lv 

Atzīmēšanās 

Atzīmēšanās ar SPORTident. SIAC karšu īre 1,5 EUR. Visas kontrolpunktu stacijas būs ieslēgtas 

bezkontaktu režīmā. Atzīmēties varēs gan bezkontaktu, gan parastajā režīmā.   

Starta laiki 

tiks publicēti 24.jūnijā līdz 18.00. 

Apbalvošana 

1.-3.vietu ieguvējus katrā grupā divu dienu summā. 

Serviss 

 komentētājs, medicīna. 

Apmešanās 

Aronas kausa dalībniekiem viesnīcā Hotel Madona 20% atlaide, rezervējot epastā hotelmadona@inbox.lv 

vai pa telefonu +371 27008414, jānosauc parole: Aronas kauss. Citas iespējas skat. www.visitmadona.lv 

Informācija 

www.okarona.lv Gunārs Ikaunieks tel. 26532979, e-pasts gunars21@inbox.lv 

 

http://www.visitmadona.lv/

