Toyota Land Cruiser īpašnieku vasaras saieta “Divu upju kauss 2012”
programma
Piektdiena, 10. augusts:
10:00 – 18:00 Maršruta apraksta, dokumentācijas un ekipāžas numuru izsniegšana WESS Motors autosalonā Mārupē,
Kārļa Ulmaņa gatvē 125. Ekipāžām tiek izsniegta tikai daļa no brauciena dokumentācijas – pirmā posma
apraksts un vērtējuma principi. Nokļūstot katra posma finišā, būs iespējams uzzināt tālāko maršrutu un
veicamos uzdevumus.
Sestdiena, 11. augusts:
Ap 10:00
Sākums pasākuma pirmajam posmam - pārbrauciens no Rīgas uz viesu namu „Silmači” (Launkalnes
pag., Smiltenes nov., turpmāk tekstā - BĀZE), pa ceļam veicot saņemtajā dokumentācijā norādītos
uzdevumus. Pirmajam posmam nav noteiktas laika normas, ceļam nepieciešamo laiku ekipāža plāno
pati.
12:00–13:30 Pusdienas netālu no Raunas.
13.00-14:00 Ierašanās Bāzē; tiem, kas paliks nakšņot – iekārtošanās mājiņās.
14:30
Pasākuma atklāšana. Dalībnieku instruktāža.
15:00*
Starts pārbrauciena otrajam posmam. Leģenda, orientēšanās pa dažādiem ceļiem. Īpašie uzdevumi.
16:30
Otrā posma finišs, trešā posma sākums. Leģenda, orientēšanās pa dažādiem ceļiem, arī grūtāk
izbraucamiem meža ceļiem. Īpašie uzdevumi.
19:30
Brauciena finišs.
20:30
Vakariņas, vakara izklaidējošā programma, mūzika, konkursi, atrakcijas, dejas.
22:00
Rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana.
* - norādīti pirmās startējušās ekipāžas laiki, pēdējās ekipāžas laiks ir atkarīgs no dalībnieku skaita, aptuveni 1 stundu
20 minūtes vēlāk.
Svētdiena, 12. augusts:
Ap 9:00
Brokastis BĀZĒ tiem, kuri palika nakšņot.
Līdz 12:00
Nepieciešams atbrīvot mājiņas un nodod atslēgas.
Tiem, kuri vēlās turpināt atpūsties, piedāvājam braucienu uz Munameģi Igaunijā.
Izbraukšanas no BĀZES plkst. 10:30. Līdzi jāņem ceļošanai derīga pase.
Munameģis – Baltijas augstākais paugurs. Maršruts vedīs pa ainaviskām Alūksnes augstienes vietām, pa ceļam piestājot
dažos apskates objektos: Drusku pilskalnā, Dēliņkalnā, Opekalna baznīcā, Kornetu-Peļļu iegultnē u.c. Mazi līkumaini
lauku ceļi gan Latvijas, gan Igaunijas teritorijā. Brauciena galamērķī – Munameģī – skatu torņa apmeklējums.
Pusdienas, ieejas biļetes un degviela dalībniekiem jāapmaksā pašiem. Dalības maksa no viena auto 10Ls par ceļveža
pakalpojumiem.
Svarīgi!
Pārbraucieniem nepieciešama Latvijas ceļu karte mērogā 1:200000 (1cm=2km) un digitālais fotoaparāts!
Dalības maksa LVL 20 no personas (summā iekļautas pusdienas un vakariņas)
Visiem, kas pieteiksies un iemaksās dalības maksu skaidrā naudā līdz 15. jūlijam, piedāvājam speciālu dalības maksu 20
Ls no cilvēka (stūrmanis un pilots), pārējiem ekipāžas dalībniekiem 15 Ls no personas.
Bērniem līdz 10 gadiem dalība bez maksas.
Land Cruiser kluba biedriem – 50% atlaide no dalības maksas.
Papildus maksa par nakšņošanu 7 Ls no personas (brokastis iekļautas).
Dalības maksa jāiemaksā skaidrā naudā līdz 15. jūlijam vai 10. augustā WESS Motors autosalonā Kārļa Ulmaņa gatvē
125, saņemot pasākuma dokumentāciju.
Organizatoram ir tiesības mainīt pasākuma programmu.

