NOLIKUMS
1. Sacensību mērķis
Dot iespēju dejotājiem iepazīt Latvijas tautas deju kolektīvu pilsētas/novadus interesantā un
aizraujošā veidā. Būt kopā ar citiem dejotājiem, ne tikai koncertos uz skatuves, bet arī aktīvi pavadīt
brīvo laiku braucot, skrienot, ejot, meklējot, fotogrāfējot, smejoties. Orientējoties kartē un dabā pierādīt
komandas spēju sadarboties, risināt dažādus uzdevumus…
2. Sacensību organizācija
Sacensības organizē Ķekavas pagasta kultūras centra senioru deju kolektīvs “Sidrabaine” sadarbībā ar
Aizkraukles pagasta deju kolektīvu “Pēda”.



Galvenā organizatore Baiba Stiprā ( tel.nr. 26182606)


Galvenie sacensību tiesneši:
Harijs Gulbis (tel.nr 26662303)
Ģirts Reiters (tel.nr 29359049)

3. Sacensību norises vieta un laiks
3.1. Sacensības notiks 2018. gada 26. maijā. Dalībnieku kustība notiks pa vispārējās lietošanas ceļiem
Ķekavas novada teritorijā un tās apkārtnē, kuri netiks slēgti publiskai satiksmei.
3.2. Reģistrēšanās un starta numuru saņemšana, starta vietā, Gaismas iela 17, Ķekavas pagasta kultūras
centra telpās.
Sacensību norise:
09:00 -10:00 dalībnieku reģistrācija, numuru izsniegšana
10:30 sapulce
11:00 pirmās ekipāžas starts
15:30-16:00 paredzams pirmās ekipāžas finišs
No 16:00 Organizētāju sarūpetas pusdienas dalībniekiem
No 18:00 Ballīte (DJ)
20:00-20:30 Apbalvošana

4. Maršruta raksturojums
4.1.

Starta intervāls 1 minūte ( organizators ir tiesīgs mainīt starta intervāla laiku). Orientēšanās
brauciena laikā dalībniekiem ir jāatrod kartē atzīmētie KP(kontrolpunkti) un jānofotografē tie.
Pie dažiem punktiem dalībniekiem būs jāveic dažādi uzdevumi, par kuriem iespēja iegūt
papildpunktus. Kā arī var tikt uzdoti uzdevumi, kas jāveic maršruta laikā, par kuriem arī tiks
piešķirti papildpunkti. ATCERIES !!! BILDĒ IR JĀBŪT VISMAZ VIENAM CILVĒKAM
NO KOMANDAS !!!

4.2.

Iepazīšanās ar brauciena maršrutu nav paredzēta.

4.3.

Kontrolpunktu atrašanās secība un maršruts nav noteikts.

4.4.

Sacensību oficiālie dokumenti:
- orientēšanās karte
- orientēšanās fotogrāfiju lapas
- uzdevumu lapas

4.5.

Pēc finiša laika fiksēšanas nododiet tiesnešiem sava fotoaparāta atmiņas karti. Atmiņas kartē
jābūt tikai vienai fotogrāfijai no katra atrastā kontrolpunkta.

5. Sacensību dalībnieki
5.1.
Pasākumā ir dota iespēja piedalīties jebkuram Latvijas tautas deju kolektīvam. No katra
kolektīva var piedalīties vairākas ekipāžas.
5.2.
Komandas dalībnieku skaits ne mazāk kā 2 cilvēki – pilots un stūrmanis, bet ne vairāk kā 5.
Visu dalībnieku vietām automašīnā jābūt aprīkotām ar drošības jostām.
5.3.
Sacensību laikā pilots drīkst mainīties vietām ar kādu no komandas locekļiem (ja tam ir
autovadītāja apliecība un iespēja vadīt šo atbilstošās kategorijas automobili)
5.4.
Organizatori, nepaskaidrojot iemeslus, var nepielaist komandu startam, ja rodas aizdomas, ka
komandas dalībnieki atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā.
5.5.
Dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē organizatori un atteikums dalībai pasākumā nav
pārsūdzams.
5.6.

Organizatori patur tiesības ierobežot maksimālo dalībnieku skaitu.

5.7.
Piedaloties sacensībās, dalībnieki neiebilst pret sacensību organizatoru rīcībā nonākušo
sacensību dalībnieku vārdu, uzvārdu, kā arī fotogrāfiju un videomateriālu publiskošanu.
5.8.
Dalībniekiem, kuri sacensību dienā NAV sasnieguši 18 gadu vecumu, nepieciešama vecāku
atļauja ( brīvā formā, rakstiski vai vecāku tieša uzraudzība). Atļaujas neesamības gadījumā, komanda
netiek pielaista pie starta.
5.9.

Katrs pasākuma dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma laikā.

5.10.

Interesantāk noformētās ekipāžas tiks apbalvotas.

6. Dalībnieku transportlīdzekļi
6.1.
Sacensībās var piedalīties ar jebkuras markas un modeļa transportlīdzekli, kas atbilst CSN un
to drīkst vadīt ar B kategorijas vadītāja apliecību.

6.2.
Automobilim jābūt nokomplektētam atbilstoši CSN prasībām (aptieciņa, avārijas apstāšanās
zīme, ugunsdzēšamais aparāts, atstarojošā veste). Visam jābūt novietotam/nostiprinātam savās
atrašanās vietās.
6.3.
Dalībnieku automobiļa odometram ir jābūt darba kārtībā. Ja odometrs nedarbojas, tad vairāku
vienādu punktu gadījumā, komanda bez odometra ieņems zemāku vietu.

7. Reģistrācija
7.1. Reģistrācija aizpildot pieteikumu sacensībām elektroniski
https://goo.gl/forms/uGt9iduajThiQl5v1 vai sūtot uz e-pastu pa_pedam@inbox.lv. Pieteikumā
jānorāda deju kolektīva nosaukums, komandas nosaukums, pilsēta, dalībnieku skaits un
kontakttālrunis.
7.2 Pieteikumam bez 100% apmaksātas dalības maksas ir tikai informatīva nozīme. Ja 3 dienu laikā
pēc pieteikšanās internetā dalības maksa nav samaksāta, dalībnieka pieteikums tiek anulēts (dzēsts).
7.3 Reģistrācija elektroniski tiek SLĒGTA 20.maijā !!!
7.4 Reģistrēšanās sacensību dienā (26.maijā) no plkst. 09:00 – Gaismas iela 17, Ķekavas pagasta
kultūras centra telpās. Dalības maksu (50 EUR) samaksājot uz vietas.
8. Dalības maksa
8.1.
Dalības maksa vienai ekipāžai, kas pieteikusies un apmaksājusi to līdz 2018.gada 30.aprīlim
(ieskaitot) ir 30. EUR.
No 01.maija līdz 20.maijam 35 EUR.
Reģistrēšanās sacensību dienā (26.maijs) 50 EUR.
Ja no viena kolektīva piesaka 3 un vairāk komandas, 1 komandas dalības maksa 25
EUR(reģistrējoties un apmaksājot dalību līdz 20.maijam) !!!
8.2.
Dalības maksa jāiemaksā ar bankas pārskaitījumu uz kontu Biedrība “Deju kolektīvs “Pēda””
LV70HABA0551043169965. Maksājuma mērķī norādot – dalības maksa par “komandas nosaukums
un kolektīva nosaukums”.

9.

Obligātais inventārs

9.1. Katrai komandai jābūt līdzi uzlādētam fotoaparātam ar izņemamu atmiņas karti (sākotnēji tukšu)
darba kārtībā, rakstāmajam, marķierim.
9.2. Uz komandu jābūt vismaz vienam telefonam ar uzlādētu telefona bateriju(vēlams persona, kas
aizpilda reģistrāciju.

10.

Rezultātu apkopošana un apbalvošana

10.1. Komandas rezultātu nosaka, saskaitot kopā punktus par atrastiem kontrolpunktiem un
veiktajiem uzdevumiem. Pasākumā uzvar komanda, kas savākusi lielāko punktu skaitu.
10.2. Vienāda rezultāta gadījumā, tiks vērtēts odometra rādītājs, komanda kura veikusi maršrutu ar
mazāk km iegūs augstāko vietu.
10.3.

Komanda finišē pilnā sastāvā, piesakoties pie tiesneša.

10.4. Ja pasākuma dalībnieks izstājas no sacensībām vai kavē finišu vairāk par 20 minūtēm viņam
par to OBLIGĀTI jāpaziņo pasākuma organizatoriem personīgi, zvanot pa telefona numuru 26182606
(Baiba), 26662303 (Harijs), 29359049 (Ģirts).

11. Drošības pasākumi
11.1. Dalībniekiem pasākuma laikā pārvietojoties jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi (CSN).
11.2. Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma gaitā. Katrs
dalībnieks ir atbildīgi par apkārtējo vidi.
11.3.

Katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.

11.4. Par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā dalībnieki
sazinās ar organizatoriem caur mobilā telefona palīdzību.
11.5. Komandai visu pasākuma laiku jāpārvietojas kopā un dalībniekiem jābūt vienam no otra
redzamā attālumā.

12. Atbildība
12.1. Reģistrējoties katrs dalībnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot
doto pasākuma nolikumu un sacensību rīkotāja norādījumus, kā arī ir atbildīgs par savu veselības
stāvokli.
12.2. Neparedzētu apstākļu gadījumā, organizatori var manīt nolikumu, par to laicīgi informējot
visas pieteiktās komandas.

13. APBALVOŠANA.
13.1.

Sacensību uzvarētāju komandas (pirmo 3 vietu ieguvēji) tiek apbalvotas.

13.2.

Sacensībās 3 ekipāžām tiks piešķirtas balvas par visinteresantāko noformējumu.

13.2.

“Paldies par piedalīšanos” balvas saņemas katra komanda, kas piedalīsies.

Organizatoriskie jautājumi:
Baiba Stiprā (tel.nr 26182606), pa_pedam@inbox.lv
Harijs Gulbis (tel.nr 26662303), gulbis.harijs@gmail.com

