16.Eiropas rogaininga čempionāts
14.Latvijas Rogaininga Čempionāts
WRC kvalifikācijas sacensības
Biļetens Nr.2
Šis dokuments satur informāciju, kas bija publicēta kā Biļetens Nr.1. Visas izmaiņas un papildinājumi ir
iekrāsoti violetā krāsā.
Laiks 2020. gada 6.-7. jūnijs.
Organizē LOF sadarbībā ar Biedrību „Ceļojumu un orientēšanās klubs “Silva”
Noteikumi
Eiropas Rogaininga Čempionāts 2020 (ERC2020) notiek 24 stundu formātā saskaņā ar IRF apstiprinātajiem
rogaininga sacensību noteikumiem un tiek organizētas kā IRF sacensības.
http://www.rogaining.com/attachments/article/331/IRF%20Rules%20of%20Rogaining%202017.pdf
Vienlaicīgi Latvijas ODB reģistrētie dalībnieki sacenšas par Latvijas Rogaininga Čempionāta 2020 tituliem.
Visas 24h komandas tiek nodrošinātas ar GPS ierīci komandas veiktā ceļa fiksēšanai. To lietošana ir obligāta.
GPS ierīce vienam no komandas dalībniekiem ir jānēsā uzlikta uz rokas augšdelma. GPS ierīce komandām tiks
izsniegta pirms ieiešanas starta zonā.
Paralēli notiek satelīta sacensības 6h distancē (Milzu kalna rogainings). Milzukalna rogaininga 6h sacensības
notiek saskaņā ar IRF sacensību noteikumiem.
Distanču plānošanas laikā ir aizliegts izmantot tehnoloģijas (datorus, programmatūru un tml.), kas
paredzētas distances optimizēšanai, kontrolpunktu pārnešanai no papīra kartes uz elektroniskajām ierīcēm
vai cita veida darbībām, kas var ietekmēt rezultātu.
Sacensību laikā Dalībniekiem būs aizliegts izmantot GPS pulksteņus un citas iekārtas, mobilos telefonus, soļu
skaitītājus un citas ierīces ar funkcijām, kas var palīdzēt orientēties apvidū, noteikt attālumu, sazināties ar
citām personām vai citādā veidā ietekmēt rezultātu. Mobilo telefonu vai iekārtu ar telefona funkciju
dalībnieki drīkst izmantot tikai ārkārtas situācijā, palīdzot citām komandām. Iekārtas būs atļauts ņemt līdz
distancē, bez skaņas režīmā ievietotus organizatoru dotā necaurspīdīgā iepakojumā.
Izmantojot aizliegtās ierīces savām vajadzībām, komanda tiek diskvalificēta.
Dalībniekiem, atrodoties distancē, aizliegts pārvietoties ar automašīnu vai citā veidā izmantot trešo personu
palīdzību, ja tas var ietekmēt rezultātu.
Dalībniekiem jāievēro godīgas spēles (FAIR PLAY) noteikumi
Obligātais inventārs
24h komandām (katram dalībniekam) obligāti līdzi distancē jābūt:
- SI kartei ar nenoņemamu aproci
- sacensību numuram, kas piestiprināts citiem redzamā vietā,

- Organizatoru izsniegtai GPS ierīcei,
- Svilpei,
6h komandām (katram dalībniekam) obligāti distancē jābūt:
- SI kartei ar nenoņemamu aproci
- sacensību numuram, kas piestiprināts citiem redzamā vietā,
Obligātā inventāra esamība tiks pārbaudīta komandām ieejot starta zonā.
Sacensību centrs
Atpūtas komplekss “Milzkalns”,
"Dižkalni", Smārdes pagasts,
Engures novads, Latvija, LV-3148
GPS koordinātas: N57.00146 E23.20794
Links uz sacensību centra mājas lapu https://milzkalns.lv/
Sacensību centrs atrodas sacensību rajonā. Hash house atrodas sacensību centrā.
Neatstāt distancē izlietotās želejas, pārtikas iesaiņojumu vai cita veida sadzīves atkritumus! Tos atļauts
izmest tikai sacensību centrā un pie dzeršanas punktiem iekārtotajās atkritumu tvertnēs.
Suņu atrašanās sacensību centrā un sacensību rajonā NAV atļauta!
Sacensību rajons
Sacensību teritorija (~ 260 km ²) atrodas Latvijas centrālajā daļā, Engures un Tukuma novadā un atrodas
starp Baltijas jūras Rīgas jūras līci (Z), Ķemeru nacionālo parku (A), Šosejām A10 (E22) Rīga-Ventspils (D) un
Reģionālajiem ceļiem (R). 25% no izvēlētās sacensību teritorijas nekad nav izmantota rogaininga un
orientēšanās sacensību rīkošanā. Daļa teritorijas atrodas Ķemeru nacionālā parkā, kas raksturojas ar cilvēka
neskartu dabu. Pārējo teritoriju raksturo vairāku nelielu pauguru virknējums (113-165 m vjl), purvi, neliela
upīte un ezeriņi, mežu masīvi, izcirtumi un jaunaudzes, pļavas un lauki, nelielas apdzīvotas vietas. Teritorijā
atrodas dabas aizsardzības zonas, kuras šķērsot būs aizliegts. Sacensību centrs ar Hash house atrodas
sacensību rajonā. Teritorijā var notikt meža izstrādes darbi. Esiet uzmanīgi!
Teritorijā ir vairākas šosejas ar vidēju satiksmes intensitāti. Sacensību laikā satiksme netiks
ierobežota, tāpēc dalībnieki paši ir atbildīgi par savu drošību un satiksmes drošības noteikumu ievērošanu.
Dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar modeļa distanci, kas tiks izveidota sacensību apvidum
līdzīgā rajonā ārpus embargo teritorijas. Vairāk par Modeli: https://erc2020.lv/model
Embargo teritorija:
https://balticmaps.eu/lv/c___2592685.22-7763132.59-11/f___pgZtrd+pUet5piAhW0bYBkKbu8ul3jT9Sv*tc7YZ(SU0un1ug0im2aj1mj4av8tt(et*m6wj+bV(qm)d4gr+tc(qt0Zs0'V
b(oT*dIq7jV*sm)th+VQhv(UX+dm*cV1fR0qk*bu)-pg-Rfse+nbfs5''''''/bl___cl

Dalībnieki:
Piedalās komandas ar dalībnieku skaitu 2-3.
Dalībnieku grupas
MJ, WJ, XJ (jaunieši, jaunietes un jauktās komandas zem 23 gadu vecuma);
MO, WO, XO (vīrieši, sievietes un jauktās komandas – atklātā grupa);
MV, WV, XV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas - veterāni no 40 gadu vecuma);
MSV, WSV, XSV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas - super-veterāni no 55 gadu vecuma);
MUV, WUV, XUV (vīrieši, sievietes un jauktās komandas - ultra-veterāni no 65 gadu vecuma);
Dalībnieku vecums sacensību vecuma grupas noteikšanai tiek rēķināts uz 06.06.2020
Ja komandas sastāvā ir dalībnieki, kas jaunāki par 14 gadiem, obligāts noteikums- viens dalībnieks, kas vecāks
par 18 gadiem. Izņēmums, ja tas ir rakstiskā veidā saskaņots ar organizatoru - COK Silva (rakstīt uz
sveikuli@sveikuli.lv).
Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, piedaloties 24h distancē, reģistrējoties, ir jāiesniedz rakstiska
vecāku vai aizbildņu piekrišana.
Izmaiņas komandas dalībnieku sastāvā iespējams pieteikt bez papildus maksas līdz pieteikšanās termiņa
beigām. Ja iepriekš pieteiktā komandā dalībnieks tiek pieteikts papildus, apmaksa par viņu veicama atbilstoši
noteikumiem, kādi spēkā papildus dalībnieka pieteikšanas brīdī.
Izmaiņu izdarīšana pēc pieteikšanās termiņa beigām- 5 eur par katru veicamo izmaiņu.
Sacensību programma ( tiks precizēta turpmākajos Biļetenos)
05. 06

no 10.00 Sacensību centra atvēršana
No 10.00 -22.00 Reģistrācija
19.30 Sacensību atklāšana
No 20.00- 22.00 Iepazīšanās pasākums/Pasta Party (dalībniekiem un oficiālajiem
līdzjutējiem)

06.06

no 7.00 Reģistrācija
No 8.00- brokastis sacensību dalībniekiem
9:00 Karšu izsniegšana 24h
No 11.30 Ieeja starta zonā, GPS saņemšana, obligātā inventāra un līdzi ņemamo ierīču
uzrādīšana
12.00 kopējs starts visām grupām24h rogainingā,
12:05 Karšu izsniegšana 6h

13.00 kopējs starts visām grupām6h rogainingā
19.00 finišs 6h distancei,
19.30 Finiša slēgšana 6h distancei
20.00 apbalvošana 6 h distancei
No 20.00- atvērts Hash House
Saulriets: 22.11
07.06

Saullēkts: 04.33
10.00- slēdz Hash House,
No 11.30- pēc finiša ēdināšana,
12.00 sacensību finišs,
12.30- finiša slēgšana,
13.15- protestu iesniegšanas slēgšana,
14.00 apbalvošana,
18.00 Sacensību centra slēgšana,

Atzīmēšanās
Atzīmēšanās ar SPORTident (SI AIR +). Stacijas strādās SIAC režīmā (0,3 m attālumā), izņemot gadījumu, kad
stacijā atzīmējas pirmais dalībnieks. Ja stacija nestrādā SIAC režīmā, dalībnieka pienākums ir veikt
atzīmēšanos kontakta režīmā. 24h dalībniekus ar SIAC nodrošina sacensību organizētājs. 6h dalībniekiem ir
iespēja izīrēt SIAC (cena 2 eur).
KP ar savu SI-karti atzīmējas visi komandas dalībnieki. Visiem vienas komandas dalībniekiem atzīmēšanos
konkrētajā kontrolpunktā jāveic 60 sekunžu laikā. Pretējā gadījumā punkts netiek ieskaitīts. SI kartes
stiprinājumu noņem tiesnesis. Ja kādam no komandas dalībniekiem būs bojāts (pārrauts) SI-kartes
stiprinājums, komanda tiek diskvalificēta. Par atzīmes veikšanu kontrolpunktā liecina SI AIR+ skaņas un
gaismas signāls.
Ja kartē atzīmētajā kontrolpunktā stacijas nav vai tā nestrādā, dalībniekiem jāatzīmējas ar kompostieri kartes
malā esošajos tam paredzētajos laukumos. Finišējot, par šo faktu jāinformē finiša tiesnesis un jānorāda
iepriekšējais apmeklētais kontrolpunkts.
Karte Speciāli rogaininga sacensībām2018-2020 gados zīmēta karte, izmantoti LIDAR un meža dienestu dati.
Plānotais mērogs: 1:25 000; H 4m
Plānojuma autors: Zigfrīds Freimanis
Kartes autors: Raimonds Lapiņš
Karte mitruma izturīga, tiks iespiesta uz Tyvek vai līdzīga materiāla. Papildus aizsardzība pret mitrumu nav
nepieciešama.
Plānošanas karte būs iespiesta uz papīra. Plānošanas karte nav izmantojama distancē.
Vērtēšana
Vērtēšana notiek saskaņā ar IRF rogaininga noteikumiem.
Vērtēšana notiek pēc kontrollaikā vai 30 min posmā pēc kontrollaika beigām savākto KP punktu summas.
Vienādas KP punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura distanci veikusi ātrāk. Par katru
pārtērēto kontrollaika minūti (arī nepilnu) 1 soda punkts tiks atskaitīts no savākto punktu summas. Par 30
min nokavēšanos komanda saņem 0 punktus.
Pieteikumi Pieteikšanās tiks atvērta no 01. decembra.
ERČ (24 h) Līdz 2020. gada 25. maijam 23:59 pieteikšanās - aizpildot pieteikumu www.erc2020.lv
6h dalībniekiem – līdz 2020. gada 31. maijam 23:59 pieteikšanās aizpildot pieteikumu www.erc2020.lv
Dalības maksa (par katru dalībnieku) (Eur)
Pieteikšanās/dalības maksa 24h

01.12.2019- 14.01.2020
15.01-15.04
16.04-25.05

55,70,90,-

Pieteikšanās/dalības maksa 6h
01.12.19- 14.01.2020
20,15.01- 15.04
25,16.04- 31.05
35,Konkrētā pieteikšanās termiņa Dalības maksa ir spēkā, ja tās apmaksa ir izdarīta nedēļas (7 dienu) laikā pēc
attiecīgā pietiekšanās līmeņa pēdējās dienas. Termiņā nesamaksātā dalības maksa, pēc apmaksas termiņa
beigām, tiek pārrēķināta atbilstoši jaunajam maksas līmenim.
Dalības maksa par pieteikšanos pēdējā pieteikšanās posmā ir jāapmaksā līdz pieteikšanās pēdējam
datumam. Ja Dalības maksa pieteikšanās pēdējā dienā nav apmaksāta, komanda sacensībām netiek
reģistrēta.
Dalības maksa un citi maksājumi jāmaksā ar pārskaitījumu:
Biedrība „Ceļojumu un orientēšanās klubs SILVA”,
Reģistrācijas Nr. 40008061499,
Juridiskā adrese:”Sveikuļi”, Tumes pagasts, Tukuma novads LV-3139,
Banka: AS Swedbank
Konts: LV63HABA0551005150747
BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22
Pārskaitījumā lūdzu norādīt komandas nosaukumu un numuru par kuru tiek maksāts.
Ja Jums nepieciešams cits maksāšanas veids, norādiet piezīmēs vai rakstiet info@rogaining.lv un mēs Jums
aizsūtīsim alternatīvu maksāšanas iespēju (paypal).
Visus izdevumus, kas saistīti ar dalības maksas maksāšanu, sedz maksātājs. Gadījumā, ja komisijas maksa vai
jebkāds cits maksājums tiek atskaitīts no maksājamās dalības maksas, to maksātājs (dalībnieks) sacensību
rīkotājiem kompensē.
Dalības maksa sedz:
24h dalībniekiem- SIAC īri, sacensību materiālu (Karte, numurs un tml), rezultātu servisa, ēdināšanas
(brokastis 6.06., Hash house un pēc finiša (tradicionāla, veģetāra un bezglutēna virtuve)), balvu fonda,
dzirdināšanas punktu distancē, piemiņas suvenīra un citus organizatoriskos izdevumus, pirmā medicīniskā
palīdzība sacensību laikā, autostāvvietas sacensību centrā un telts vietas (2 naktīm) un citas izmaksas;
6h dalībniekiem- Sacensību materiālu (Karte, numurs un tml), rezultātu servisa, ēdināšanas (brokastu, pēc
finiša), balvu fonda, dzirdināšanas punktu distancē, piemiņas suvenīra un citus organizatoriskos izdevumus,
pirmā medicīniskā palīdzība sacensību laikā, īstermiņa autostāvvietas sacensību centrā un citas izmaksas;
Dalības maksas atgriešana:
Ja komanda vai komandas dalībnieks (3 dalībnieku komandā) atsauc savu piedalīšanos pēc Dalības maksas
apmaksas, Dalības maksa tiek atgriezta sekojošā apmērā:
Ja atsaukšana notiek līdz 31. martam - 50% apmērā,
Ja atsaukšana notiek līdz 31. aprīlim 25% apmērā,
Ja atsaukšana notiek pēc 1. maija - dalības maksa netiek atgriezta.
Dalībnieki ir atbildīgi par organizatoru piešķirto SIAC nebojātu atgriešanu sacensību organizētājiem.
Gadījumā, ja Dalībnieks jebkādu iemeslu dēļ neatgriež sacensību organizētājiem viņu iedoto inventāru
(pazaudējis, aizmirsis, un tml.), Dalībnieks apņemas apmaksāt:
SIAC vērtību 65,00 (sešdesmit pieci) Eur apmērā,
GPS vērtību 85,00 (astoņdesmit pieci) Eur apmērā.

Apbalvošana
Pirmās trīs komandas katrā vecuma un dzimuma grupā tiek apbalvoti ar sacensību medaļām un balvām
atbilstoši starptautiskajiem rogaininga noteikumiem.
Balvu fondu veido organizatoru un sponsoru sagādātās balvas.
Informācija par transportēšanu un izmitināšanu
Transports: sacensību centru var sasniegt ar automašīnu (savu, īrētu) no Rīgas starptautiskās lidostas
(savienota ar vairāk nekā 80 tiešajiem lidojumiem) un prāmju termināli, kā arī no kaimiņvalstīm. Braukšanas
attālums no Rīgas starptautiskās lidostas līdz pasākumu centram ir ~ 75 km, un, lai nokļūtu tur ar auto,
nepieciešams ~ 1,5 h ilgs laiks. Sacensību centrs (Atpūtas komplekss “Milzkalns” N57.00146 E23.20794),
atradīsies ~ 15 km attālumā no reģionālās pilsētas – Tukums un, lai tur nokļūtu ar automašīnu vai autobusu,
ir nepieciešamas ~ 20 min.
Ir vairākas iespējas, kā nokļūt līdz Tukums ar sabiedrisko transportu. Piepilsētas elektriskais dzelzceļš RīgaTukums (Satiksme diennakts laikā no 5.30 no rīta līdz 11.30 vakarā tiek organizēta 14 reizes. Biļetes cena 1
virzienā nepārsniedz 3 eur). Autobusu savienojums Rīga-Tukums tiek piedāvāts vairākas reizes dienā.
Atkarībā no izvēlētā maršruta paiet līdz 1,5 stundas no Rīgas līdz Tukums.
Dalībnieku un pavadošo personu ērtībai, ja nepieciešams un būs pieprasījums, tiks nodrošināti īpaši maršruta
autobusi no Rīgas un Tukums līdz pasākumu centram. Autobusu kursēšanas grafiki un rezervācijas iespējas
tiks prezentētas 16. ERC2020 tīmekļa vietnē un biļetenos.
Vairāk par transportu: https://erc2020.lv/travel-info
Pasākumu centrā būs pieejamas automašīnu, autobusu, velosipēdu un motociklu un karavānu stāvvietas.
Izmitināšana: Sacensību centrā darbojas viesnīca https://milzkalns.lv/ Vietējais tūrisma informācijas birojs
(http://visittukums.lv/en) piedāvā plašu klāstu no dažāda līmeņa brīvdienu mājiņām, lauku mājām,
viesnīcām, viesnīcām un vienkāršām izmitināšanas iespējām tuvā kā 30 km rādiusā ap sacensību centru.
Reģionālā pilsētā Tukums ir 3 viesnīcas ar ietilpību virs 100 apmeklētājiem. Telšu vietas būs pieejamas tieši
sacensību centrā. Telšu vietas sacensību dalībniekiem 2 naktīm(piektdiena-svētdiena) ir iekļautas dalības
maksā.
Sacensību centrā ir iespējas nakšņot telts vietās arī pirms un pēc sacensību oficiālā laika. Izmaksas – 7
eur/telts vieta. Interesēties: https://milzkalns.lv/ vai info@milzkalns.lv
Pavadošās personas un līdzjutēji
Pavadošās personas un līdzjutēji (virs 6 gadu vecuma), paliekot Sacensību centrā maksā Līdzjutēja maksu 25
eur, kurā ietilpst 2 dienu kempings, automašīnas stāvvieta, ēdināšana Hash House sacensību laikā un pēc
finiša (24h), sacensību karte (tiks izsniegta pēc finiša). 6h dalībniekiem, kas paliek Sacensību centrā arī 24h
sacensību laikā, jāmaksā 20 eur: kurā ietilpst 2 dienu kempings, automašīnas stāvvieta, ēdināšana Hash
House sacensību laikā un pēc finiša (24h).
Serviss
Sacensību centrā dalībniekiem un līdzjutējiem būs pieejams informācijas centrs, medpunkts, elektrība mobilo ierīču
uzlādēšanai, tualetes, āra dušas, kafejnīca – no 4. jūnija vakara, sporta preču un sporta pārtikas tirdzniecība 5. jūnijā,
bērnu rotaļu laukumi, telšu laukumi, autostāvvietas (īstermiņa un ilgtermiņa). Ilgtermiņa autostāvvietā iebraukšana –
līdz reģistrācijas beigām, izbraukšana- tikai pēc sacensību beigām vai ar organizatoru īpašu atļauju. Īstermiņa
autostāvvietā iebraukšana 06. 06 no plkst.20:00 un 07.06- 2 eur.
Līdzjutējiem un pavadošajām personām, ja viņas atrodas sacensību centrā pēc 06.06 plkst. 20.00 - 25 eur no personas
vai 20 eur no personas, ja viņi vienlaicīgi ir 6h sacensību dalībnieki, izņemot pirmsskolas vecuma bērnus.
Brokastis 06.06 Dalībniekiem un oficiālajiem līdzjutējiem bez papildus samaksas pieejamas laikā no 8:00-11:00.
Papildus dalībniekiem būs pieejama dzeramais ūdens, mantu glabātava, mašīnas atslēgu glabātava – 24h; Mantu
glabātava un atslēgu glabātava pieejama uzrādot sacensību numuru.

Hash house darba laiks no 06.06 plkst. 20.00 līdz 07.06 plkst.10:00; Dalībnieki saņem Hash house ēdināšanu uzrādot
pie rokas piestiprinātu SIAC un 24h sacensību numuru vai līdzjutēja aproci.
Pēc finiša ēdināšana 6h distancei 06.06 no 18:30-20:00; 24h distancei 07. 06 no 11:00. Pēc finiša ēdināšanu 6h
Dalībnieki saņem uzrādot talonu.
Ēdienkarte Hash house un pēcfiniša ēdināšanai tiks publicēta līdz 30. maijam mājas lapas sadaļā Sacensību informācija.
Kafejnīcas ēdienkarte un cenas tiks publicētas līdz 30. maijam mājas lapas sadaļā Sacensību informācija.

Treniņu iespējas:
Pirms ERC2020 Latvijā notiek daudz rogainingu un orientēšanās sacensību. Ja vēlaties izmantot iespēju un
papildus patrenēties , apskatiet informāciju šeit: https://erc2020.lv/ competition info
Ekskursijas un apskates objekti sacensību vietas apkārtnē:
Ierodoties uz ERC 2020 Latvijā, Jums ir iespēja iepazīties gan ar Sacensību apkārtnes skaistākajām un
interesantākajām vietām, gan kultūras pasākumiem, kas notiek apkārtnē. Papildus informācija atrodama šeit
http://visittukums.lv/

ERC2020 zīmola preces (suvenīri) ir pieejami!
Piedāvājumā: sacensību krekls (parādes vai orientēšanās versija), krūze, galvas lenta 5 cm. Apskatīt
iespējams komandas profila lapā vai https://erc2020.lv/merchandise
Piedāvājums ERC2020 precēm ir spēkā, piesakoties līdz 1. maijam (apmaksa līdz 8. maijam). Pieteikšanās
precēm iespējama:
1) Komandas pieteikuma profilā,
2) ārpus pieteikšanās formas https://erc2020.lv/merchandise
Apdrošināšana un riski
Organizatoru rīcībā ir Vispārējā publisko pasākumu rīkotāja civiltiesiskās apdrošināšanas polise. Dalībnieki
paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošību distancēs. Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu
vecumam par veselības stāvokli un drošību distancēs atbildīgi viņu likumiskie pārstāvji vai treneri.
Reģistrāciju sacensībām bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem vietā veic viņu likumiskie pārstāvji vai treneri.
Personas dati
Dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, piekrīt viņa sniegto personas datu apstrādei un izmantošanai
sacensību norises organizēšanai, pieteikto dalībnieku un rezultātu publicēšanai web lapās un sociālajos
tīklos, kā arī publiskajos medijos. Dalībnieka e-pasta adrese tiek izmantota tikai Organizatoru saziņai ar
dalībnieku.
Kontakti: info@rogaining.lv;
Evita tel. +371 29267142 (latviešu val., krievu val.)
Inese tel. +371 29751855 (angļu val., krievu val.)
Komanda:
Evita Freimane- 16. ERC2020 direktore
Raimonds Lapiņš – Kartes autors
Zigfrids Freimanis- Course Setter.
Uldis Pekuss- Course Vetter
Ģirts Freimanis- Timing un Result Service komandas vadītājs (SevO)

Inese Purgaile - Galvenā sekretāre
Andris Leja – web serviss, dizains
GPS sekošana: Sportrec/ http://www.sportrec.eu/
Oficiālais Foto: Ģirts Freijs,
Dizains: Anna Eleonora Freimane
Brīvprātīgie COK Silvas biedri un citi atbalstītāji.
Precizēta informācija par sacensībām tiks dota turpmākajos biļetenos, kas tiks publicēta internetā
www.erc2020.lv un Facebook@erc2020
Tiekamies 16.ERC 2020

