
“KARJALASKEVÕISTLUS” UN
“LIHAVÕTTE” 

2015

04. 2015. gada 04. un 05. aprīlī LINNAMĒ, VERU APRIŅĶIS
ORGANIZATORS: OK VÕRU 

SACENSĪBU PROGRAMMA: 

04. aprīlis “Karjalaskevõistlus” (garā distance) Startu sākums plkst. 13.00.

05. aprīlis “Lihavõtte” vidējā distance. Startu sākums plkst. 10.00.

GRUPAS: 
MN8NR; MN10NR; MN12; MN14; MN16; MN18; MN21A; MN21B; MN35, 
MN40; MN45; MN50; MN55; MN60; MN65; MN70
Ja iepriekš pieteikto dalībnieku skaits grupā ir mazāks 4, organizators pēc 
saviem ieskatiem grupas var apvienot.
Reģistrēšanās uz Open distancēm (3 un 6 km) sacensību centrā.

APVIDUS UN KARTE: Pārsvarā sausa Vehandu upes augšteces (Pihajegi) un 
tās labās puses pietekas gravaina apkārtne. Skrienamība no ļoti labas līdz 
sliktai.  Pārsvara ūdens erozijas veidots reljefs, maksimālā augstumu starpība
uz vienas nogāzes līdz 25 m. Pārsvarā skujkoku mežs. Vidēji izteikts ceļu, 
taku un stigu tīkls. Purvainas vietas sastopamas tikai gravās. Kartes autors 
Madis Oras 2012.-2014. g., labojumi 2015. Iepriekšējās kartes: Sulbi Osula 
(http://www.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2012067.gif) un Linnamē 
(http://www.orienteerumine.ee/kaart/kaartshow.php?Kood=2013084) 

STARTA KĀRTĪBA:
”Karjalaskevõistlus” M21A un N21A grupām kopīgais starts ar farstu. 
Pārējām grupām abās dienās individuālais starts.

SACENSĪBU CENTRS UN NORĀDĪJUMI: 

Sacensību centrs atrodas pie Linnamē muižas blakus Veru–Vīlandes lielceļam. 
Marķējums sākas Linnamē pie Veru – Semarpalu – Vīlandes lielceļa.

IEPRIEKĒJA REĢISTRĒŠANĀS un DALĪBAS MAKSA:

Iepriekšēja reģistrēšanās līdz 2015. gada 30. martam https://www.osport.ee/

Sacensību 
grupa

Dalības maksa

MN8-14 3 EUR/diena
MN16-18 5 EUR/diena
MN21-55 8 EUR/diena

https://www.osport.ee/
http://www.orienteerumine.ee/kaart/db/kaart/2012067.gif


MN60-70 5 EUR/diena

Dalības maksu apmaksāt kopā ar reģistrēšanos, OK Võru norēķinu konts nr. 
EE391010402006021008 SEB pank, reģistrēšanās ir spēkā pēc naudas 
pārskaitīšanas organizatora kontā. Vēlākas pieteikšanās netiks apmierinātas, 
iesakām startēt Open grupā. Dalības maksa Open grupā 5 EUR/diena. 

KONTROLES SISTĒMA:
Visās sacensību grupās tiek izmantota SPORTident elektroniskā atzīmēšanās 
sistēma. Elektroniskās kartes numuru lūdzam norādīt kopā ar iepriekšējo 
reģistrēšanos. SI iespējams nomāt 1 eiro /diena. 

NB! Maksa par SI kartes numura nomaiņu pēc iepriekšējās reģistrēšanās 
beigām 2 €!

MAZGĀŠANĀS:
Silta duša sacensību centrā.

ĒDINĀŠANA:
Bufete sacensību centrā.

STĀVVIETAS:
Stāvvietas atrodas tieši pie sacensību centra, sekot organizatora 
norādījumiem. Stāvvietas biļetes cena 1 dienai 1 EUR / automobilis.

IZMITINĀŠANA:
* Viesnīca “Kubija” Veros (23 km no sacensību centra), www.kubija.ee, tālr. 
+372 78 66000
* Varese viesu nams (5,5 km no sacensību centra), 
http://www.hot.ee/varesekohvik/
 tālr. +372 516 5309 
* Roosu lauku saimniecība Sulbi ciematā (6 km no sacensību centra) 
http://www.roosu-talu.ee/, tālr. +372 505 5707
* Uma Kuup viesu dzīvokļi Veros (18 km no sacensību centra)  
http://www.uma.ee/, tālr. +372 528 0780 
* Hermese viesu nams Veros (19 km no sacensību centra)  
http://www.hot.ee/hermes/,  tālr. 78 213 26
* Veski viesu nams Antslā (14 km no sacensību centra) 
http://www.euroveski.ee/majutus/, tālr. +372 521 5290
* Uz grīdas Semerpalu pamatskolas zālē (9 km no sacensību centra), 
http://www.somerpalupk.edu.ee/. Cena 2 EUR/diena. Pieteikšanās: Tīa Linnas
+372 516 5646, tiia.linnas@mail.ee

Papildu informācija par apmešanās iespējām Veru tūrisma informācijas 
punktā: +372 78 21881.
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APBALVOŠANA:
Apbalvojumi visās grupās divu dienu summā. Apbalvojamo skaits ir atkarīgs 
no dalībnieku skaita grupā.

INFORMĀCIJA:
Galvenais organizators: Andy Karjus, tālr. +372 510 3650, 
andy.karjus@polvamaa.ee
Distanču priekšnieks: Sixten Sild, tālr. +372 506 8377, sixten@okvoru.ee
Sacensību operatīvā informācija ir pieejama OK Võru tīmekļa vietnē 
www.okvoru.ee

KARŠU PARAUGI:

                 

 

LAIPNI LŪDZAM UZ MŪSU SEZONAS ATKLĀŠANAS SACENSĪBĀM!
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