Kombinētais tūrisma pārgājiens Novadnieki 2015
Sacensību nolikums

1. Sacensību vieta un laiks
Sestdien, Novadnieku pagasta „Mežvidi”, 2015. gada 19. septembris
2. Sacensību STARTS un FINIŠS atradīsies „Mežvidi” sporta zālē








No 9:00 dalībnieku ierašanās, sacensību karšu saņemšana, „kopīga rīta rosme iesildīšanās”
9:30 – komandu reģistrācija;
10:00 – komandu pārstāvju sapulce.
10.30 starts pirmajai komandai, katrai nākamajai komandai ar laika intervālu 5 – 10
min.
ap 14:00 sacensību finišs (atkarībā no komandu skaita).
Tēja/kafija un silta duša
15:30 Sacensību uzvarētāju apbalvošana.

3. Pasākuma mērķis
Pasākuma mērķis ir labi pavadīt laiku, stiprināt ģimenes/komandas kopības garu, veicināt
aktīva un veselīga dzīvesveida piekritēju skaitu, iepazīt Novadnieku pagasta
kultūrvēsturiskos, sporta un dabas objektus. Gūt iemaņas sporta tūrisma un alpīnisma
disciplīnās
4. Dalībnieki
1. Skolēnu un jauniešu komandas vecumā līdz 18 gadiem (4 dalībnieki + 1 pieaugušais
(pavada komandu));
2. Darba kolektīvu komandas (4 dalībnieki);
3. Ģimeņu komandas (4 dalībnieki);
Par sacensību dalībnieku var kļūt ikviens, kurš apzinās savas spējas veikt distanci, piekrīt
šī Nolikuma noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes. Dalībnieki, kas jaunāki
par 18 gadiem, var piedalīties tikai ar kādu no saviem vecākiem vai to pilnvarotu pavadoni.
5. Distance
Distance vedīs pa Novadnieku pagasta teritoriju. Distances gaitā tiks apmeklētas gan
dažādas kultūrvēsturiskas vietas, gan mežonīgas vietas. Distances kopējais garums ~ 8 km.
6. Atzīmēšanās kontrolpunktos

Katrai komandai tiks izsniegta apvidus karte ar atzīmētiem kontrolpunktiem, kas sacensību
gaitā jāapmeklē. Nokļūšanai no kontrolpunkta uz katru nākamo kontrolpunktu ir laika limits.
Kontrolpunkti ir jāapmeklē, ievērojot apvidus kartē noteikto kustības virzienu.
Atzīmēšanās kontrolpunktos notiek ar noteikta uzdevuma veikšanu, to veikšanai ir noteikts
laika limits.
7.







Nepieciešamais inventārs
Kompass – noderēs, lai pareizi pagrieztu karti un saprastu uz kuru pusi jādodas (nav
obligāts)
Pārtika un dzeramais ūdens (pēc dalībnieka ieskatiem).
Mobilais telefons (vismaz viens uz komandu), izmantojams saziņai ar pārgājiena
rīkotājiem problēmu gadījumā.
Pretodu līdzeklis, noderēs.
Piemērots apģērbs – ar garām rokām un kājām, jo apvidū ir daudz brikšņu un
vietām sastopamas arī nātres un odi.
Pārgājienam piemēroti apavi

8. Dalības maksa un Pieteikumi sacensībām
Pieteikšanās sacensībām notiek, izpildot pieteikuma anketu (pielikumā) un
apmaksājot dalības maksu.
komandas
Dalības maksa komandai € Reģistrācijas laiks
Skolēnu
un
jauniešu bezmaksas
Līdz 2 nedēļām pirms
komandas (līdz 19 gadu
plānotajām sacensībām
vecumam)
2,00
Līdz 7 dienām pirms
plānotajām sacensībām
5,00
Sacensību dienā
Darba
kolektīvu
vai bezmaksas
Līdz 2 nedēļām pirms
domubiedru komandas
plānotajām sacensībām
12,00
Līdz 7 dienām pirms
plānotajām sacensībām
20,00
Sacensību dienā
Ģimeņu komandas
bezmaksas
Līdz 2 nedēļām pirms
plānotajām sacensībām
2,00
Līdz 7 dienām pirms
plānotajām sacensībām
5,00
Sacensību dienā
Dalībnieku pieteikuma anketa jānosūta uz e-pastu: sandra.plocina@gmail.com
Dalības maksa iemaksājama biedrības „Novadnieku attīstībai” norēķinu kontā:
biedrība „Novadnieku attīstībai”, reģistrācijas Nr.40008111944, norēķinu konts AS „SEB
Banka” LV95UNLA0050018206914
9. Vērtēšana
Trasē pavadītais laiks tiek summēts. Uzvar tā komanda, kas trasē pavadījusi īsāko
laika periodu. Par katru neveikto kontrolpunktu, neprecīzi veiktu uzdevumu, nesavlaicīgu
ierašanos kontrolpunktā tiek piešķirts sods 1 -10 minūtes. Vienāda rezultāta gadījumā
uzvar komanda ar mazāko soda minūšu skaitu.

10. Dalībniekiem sacensībās aizliegts




Izmantot jebkādus elektroniskos navigācijas priekšmetus.
Pārkāpt godīgas spēles principus.
Atstāt distancē jebkāda veida atkritumus.
Par šo noteikumu neievērošanu komanda var tikt diskvalificēta.

11. Pušu atbildība
Sacensību organizators ir Biedrība „Novadnieku attīstībai” un ir atbildīgs par visu šajā
Nolikumā noteikto organizatora pienākumu izpildi pilnā apjomā un labā kvalitātē.
Sacensību dalībnieks, iesniedzot pieteikuma anketu, apliecina, ka piekrīt šajā Nolikumā
noteiktajiem nosacījumiem, apņemas tos ievērot un apzinās savu atbildību par personīgo
drošību distancē, neceļot pretenzijas pret sacensību organizatoriem par iespējamām traumām,
kas var tikt gūtas pieredzes trūkuma, apstākļu nenovērtēšanas, paša dalībnieka vai citu
sacensību dalībnieku nevērības dēļ.

