
Orientēšanās sacensību nolikums

Rūjienā, 2019. gada 1. augustā
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Orientēšanās sacensības rīko: Rūjienas Multifunkcionālais jauniešu inicatīvu centrs, Rūjienas pilsētas svētku ietvaros 
„Rūjiena skan!”.

1.2 Orientēšanās mērķis: Sekmēt orientēšanos pilsētā un darbošanos komandā, bērnu un jauniešu iesaiste pilsētas 
aktivitātēs, aktīva uzturēšanās dabā un Rūjienas pilsētas objektu iepazīšana caur foto.

2. VIETA UN LAIKS:

2.1 Orientēšanās sacensības notiek 2019. gada 1. augustā, reģistrēšanās no plkst.18.30 un sākums plkst. 19.00. Starts 
Rūjienas pilsētas centrā “LIGZDĀ”.

2.2. Orientēšanās sacensību finišs plkst. 21.00, trasē pavadītais laiks 2 stundas.

3. SACENSĪBU DALĪBNIEKI:

3.1 Dalību piesaka 2-5 cilvēku komanda, bez vecuma ierobežojuma.

3.2. Uz katru komandu ir nepieciešams uzlādēts telefons ar interneta pieslēgumu un “Whatsapp” aplikāciju.

4. ORIENTĒŠANĀS KĀRTĪBA:

4.1 Komanda reģistrējoties saņem uzdevumu un var doties tos pildīt, pasākuma organizators piefiksē starta laiku.

4.2 Dalībniekiem pie starta tiek izsniegta lapa ar fotoattēliem, kas ir uzņemti Rūjienā. Dalībnieki dodas uz norādīto vietu 
pašu izvēlētā secībā.

4.3 Kontrolpunktos jābūt visiem komandas dalībniekiem. Kontrolpunktā ir jāuzņem foto ar attēlā redzamo vietu un vismaz 
diviem komandas biedriem.

4.4. Uzņemto fotogrāfiju dalībnieku komandas kapteinis nosūta uz norādīto telefona nr.28727843(Whatsapp).

4.5 Komandai visu sacensības laiku jāpārvietojas kopā un dalībniekiem jābūt vienam no otra redzamā attālumā.

4.6 Komanda pārvietojas tikai ar kājām.

4.7 Ierodoties finišā tiek fiksēts laiks un tiek nosūtītas visas punktos uzņemtās fotogrāfijas uz norādīto telefona nr.

4.8. Katrai pareizi uzņemtajai bildei tiek piešķirti 10 punkti, ir 3 punkti, kuros ir iespējams iegūt papildus punktus. Ja 
komandas iegūs vienādu punktu skaitu, tad tiks ņemts vērā pavadītais laiks trasē.

4.9. Foto orientēšanās rezultāti tiks apkopoti un paziņoti 2. augustā radošajās darbnīcās Rūjienas Viesturu laukumā plkst. 
14.00.

4.10. Dalībniekiem paredzētas veicināšanas balvas un īpašas balvas 1, 2 un 3 vietas ieguvējiem.

5. DROŠĪBAS PASĀKUMI:

5.1 Dalībniekiem pasākuma laikā pārvietojoties jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi.

5.2 Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma gaitā.

5.3 Katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma 
laikā.

5.4 Par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā dalībnieki sazinās ar organizatoriem ar 
mobilā telefona palīdzību.

6. ATBILDĪBA:

6.1 Reģistrējoties komandas kapteinis ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot doto pasākuma 
nolikumu un sacensību rīkotāja norādījumus, kā arī ir atbildīgs par savu un komandas dalībnieku veselības stāvokli.

6.2 Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt dalībnieku komandu.

6.3 Neparedzētu apstākļu gadījumā, organizatori var manīt nolikumu, par to laicīgi informējot visas pieteiktās komandas.

Atbildīgā persona:  Daina Roze (tel.25450585)


