LIELVĀRDES NOVADA SVĒTKI 2018 „Zīmju ceļš Dieva zīmē”
Sacensības „Nakc oriententerēšanās”
NOLIKUMS
Sacensību mērķis: Popularizēt orientēšanās sportu un aktīvu atpūtu brīvā dabā
Lielvārdes novadā Lielvārdes novada svētku laikā. Noskaidrot labākās nakts
orientēšanās komandas.
Laiks: No 2018. gada 27. jūlija plkst. 23:30 līdz 28. jūlija plkst. 3:00, Lielvārdes
novada svētku ietvaros.
Reģistrēšanās no 10. jūlija plkst. 8:00 līdz 25. jūlija plkst. 23:59
Pulcēšanās vieta:
Lāčplēša laukums Lielvārdē
Komandu pieteikšanās:
1) Komandas dalību sacensībās piesaka elektroniski, aizpildot pieteikuma
veidlapu. Pieteikuma veidlapas elektroniskā adrese tiks publicēta 2018. gada
28. jūnijā interneta vietnē www.lielvarde.lv
Pieteikumā jānorāda:
1.
2.
3.
4.

Komandas nosaukums;
Komandas kapteiņa vārds, uzvārds;
Komandas kapteiņa telefona nr., e-pasts;
Pārējo komandas dalībnieku vārdi, uzvārdi, vecums.

Pieteikums elektroniski jāaizpilda un dalības maksa jāpārskaita līdz 2018. gada 25.
jūlija plkst. 23:59 (pagarināta pieteikšanās netiks izsludināta). Maksimālais
komandu skaits sacensībās – 60 komandas.

2) Dalības maksa komandai – 4.00 EUR. Sacensību dalības maksa jāpārskaita uz
Lielvārdes novada pašvaldības kontu, maksājuma uzdevuma piezīmēs
OBLIGĀTI ierakstot tekstu: “Dalības maksa “Nakc oriententerēšanās”
sacensībās. Komandas nosaukums XXXXXXXXXXX”
Rekvizīti:
Lielvārdes novada pašvaldība
Reģ.Nr.9000002448
Konta Nr. LV19HABA0551026635681
HABALV22, AS Swedbank
Dalības maksa tiks izmantota pasākuma organizēšanas izdevumiem.
3) Pēc reģistrācijas veikšanas (elektroniskā pieteikuma nosūtīšanas un naudas
pārskaitījuma veikšanas) komandas kapteinis uz norādīto e-pastu saņems
apstiprinājumu par veiksmīgu reģistrēšanos sacensībām.
4) Komandas ierašanās un piedalīšanās jāapstiprina pasākuma dienā 2018. gada
27. jūlijā no plkst. 23:30 - 23:50 Lāčplēša laukumā Lielvārdē.
Dalībnieki: Komandā 4 cilvēki (obligāti pārstāvēti abi dzimumi), vismaz 1
komandas dalībniekam jābūt 18 gadus vecam. Apģērbs – atbilstoši laika apstākļiem.
Papildus ekipējums - kabatas lukturis, digitāla fotokamera vai cita ierīce, kura ļauj
uzņemt fotoattēlus, atstarotāji.
Maršruta izvēle: Pieteikuma anketā komanda var izvēlēties “Lielo apli”, kas
piemērots sportiski izturīgākām komandām vai “Mazo apli”, kas vairāk piemērots
ģimenēm ar bērniem.
Vadība: Sacensības organizē Lielvārdes novada Jauniešu dome sadarbībā ar
Lielvārdes novada pašvaldību.
Sacensību tiesneši: Lielvārdes novada Jauniešu domes organizatoru komanda un
Lielvārdes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste - Agnese Vovčenko (tel.
+371 26614729, e-pasts: agnese.vovcenko@lielvarde.lv)
Apbalvošana: sestdien, 28. jūlijā plkst. 23:30 Spīdalas saliņā svētku balles laikā.
1., 2. un 3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un balvām.
Reglaments: Komandas uz sacensībām ierodas ar aprīkojumu, kas nepieciešams
orientieristiem, jo sacensības notiek diennakts tumšajā laikā. Komandas trasē dodas

vienlaicīgi. Komanda trasē pavada 3 stundas, paši izvēloties maršrutu pa kartē
norādītajiem kontrolpunktiem. Katrā kontrolpunktā jāveic fotografēšanās.
Fotogrāfijā jābūt redzamiem vismaz 3 komandas dalībniekiem (abiem
dzimumiem), komandas numuram un kontrolpunktā atbilstošajam objektam.
Komandu numurus nodrošinās sacensību organizētāji.
Komandai ir jāfinišē vienlaicīgi. Visas fotogrāfijas sacensību dalībnieki
iesniedz sacensību tiesnešiem uzreiz pēc finiša.
Uzvarētāju komandu nosaka kontrolpunktos iegūstamo punktu kopsumma. Ja trasē
pieļautais laiks (3 h) tiek pārsniegts – komandai tiek piešķirti soda punkti par katru
minūti,
kuri
attiecīgi
ietekmē
gala
rezultātu.
Ja tiek atklāts, ka komanda nav ievērojusi nākamajā punktā minētos aizliegumus –
komanda tiek diskvalificēta.

Komandai, atrodoties trasē, aizliegts:
● izmantot mehāniskos transporta līdzekļus (velosipēdus, motociklus,
automašīnas u.c.);
● lietot alkoholiskos dzērienus un apreibinošas vielas;
● bojāt kontrolpunktu marķējumus un uzdevuma izpildes rekvizītus.
Par noteikumu pārkāpšanu sacensību dalībnieki tiek diskvalificēti.
Komandas dalībnieki iepriekš parakstās par ceļu satiksmes, drošības un sacensību
noteikumu ievērošanu. Noteikumos ir punkts, kurš paredz, ja kāds sacensību
dalībnieks neievēro minētos noteikumus, to citas komandas dalībnieki drīkst
nofotografēt un fotogrāfijas kā pierādījumu iesniegt sacensību organizētājiem.

