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NOLIKUMS 

1. Mērķis un uzdevumi 

1.1. Sacensību mērķi ir: 

1.1.1.  Veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu; 

1.1.2.  Veicināt interesi un vēlmi sportot; 

1.1.3.  Veicināt novada iedzīvotāju saliedētību un pozitīvu komunikāciju.  

1.2. Sacensību uzdevumi ir: 

1.2.1. Nodrošināt sporta spēļu dalībniekiem iespēju piedalīties dažādās sporta 

aktivitātēs; 

1.2.2. Nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu sporta spēļu sacensību garā. 

2. Organizācija un vadība 

2.1.Orientēšanās sacensības organizē Alojas novada sporta skola 

2.2.Sacensību galvenais tiesnesis – Rūta Stumpe 

3. Laiks un vieta  

3.1.Spēles notiks 2017.gada 11.novembrī, plkst. 10.30. 

3.2. Alojas pilsētas teritorijā. 

4. Dalībnieki  

4.1. Orientēšanās sacensībās piedalās Alojas pilsētas un Alojas novada iedzīvotāji, 

novadā strādājošie, viņu ģimenes locekļi, ciemiņi un citi interesenti no blakus 

novadiem. 

4.2. Dalībnieki startēs 3 grupās: brīvā, senioru un ģimeņu grupas. 

4.3. Brīvā un senioru grupā komanda startē 2 cilvēku sastāvā. 

4.4. Ģimeņu grupā startē vismaz 3 vienas ģimenes locekļi, no kuriem viens ir pilngadīgs. 

4.5. Senioru grupā atļauts startēt no 55 gadu vecuma, komandā 2 cilvēki; 

5. Reģistrācija  

5.1.Pieteikties sacensībām iepriekš var līdz 10.novembra plkst.13.00, aizpildot 

pieteikumu pielikumā un to iesūtot uz e-pastu: ruta.stumpe@aloja.lv 

5.2.Piesakoties sacensību dienā vietu skaits ierobežots!!! 

5.3.Reģistrēšanās sacensību dienā plkst. 10.00 līdz 10.20 

5.4. Iepriekš pieteiktajām komandām sacensību dienā jāatzīmējas par ierašanos. 
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1) Katrai komandai tiek izsniegta maršruta karte ar 25 kontrolpunktiem, to 

apzīmējumiem un fotogrāfiju lapa. 



2) Komandas uzdevums - saplānot maršrutu tā, lai atrastu visus kontrolpunktus pēc 

iespējas ātrāk un tos nofotografētu. Dažos kontrolpunktos iespējami papilduzdevumi, 

par kuru izpildi iespējams saņemt papildpunktus. 

3) Objektu atrašanas metodes ir pašu dalībnieku ziņā - ir atļauts izmantot internetu, 

sazināties ar draugiem, komunicēt ar cilvēkiem uz ielas un veikt citas līdzīgas 

darbības pēc saviem ieskaitiem. 

4) Dalībniekiem atļauts pārvietoties tikai kājām, jebkura transportlīdzekļa izmantošanas 

gadījumā komanda no sacensībām tiek izslēgta. 

5) Komandai visu sacensību laiku jāpārvietojas kopā un dalībniekiem jābūt vienam no 

otra redzamā attālumā! 

 

Atrasto objektu fotografēšana:  

 

1) Fotografēt ar vienu digitālo fotokameru vai telefonu ar fotokameru. 

2) Fotogrāfijā ir jābūt skaidri redzamam atrastajam objektam, t.i. precīzi jāatbilst attēlam 

izsniegtajā fotogrāfiju lapā un vienam komandas dalībniekam. 

3) Atrastais objekts jāfotografē no neliela attāluma tā, lai fotogrāfijā būtu redzama 

PRECĪZA atrašanās vieta. Pārliecinieties, ka uzņemtās fotogrāfijas nav miglainas, 

izplūdušas utt. 

4) Punkts kartē reālā dabā var atrasties līdz pat 20 m rādiusā. Ja punkts kartē atzīmēts 

krustojumā vai ceļa vidū, arī tad tas var atrasties 20 m rādiusā jebkurā virzienā. 

 

Finišs un rezultātu apkopošana 

 

1) Finiša laiks katrai komandai individuāls. Visām komandām obligāti jāfinišē līdz 

13:00, ja arī nav atrasti visi kontrolpunkti. 

2) Komanda finišē pilnā sastāvā, ierodoties starta vietā.  

3) Ierodoties finišā, komanda uzreiz dodas pie sacensību organizatora, lai tiktu fiksēts 

finiša laiks un noteikta secība, kādā komanda dosies nodot fotogrāfijas.  

4) Pirms punktu skaitīšanas no fotoaparāta ir jāizdzēš visas liekās bildes, kuras var 

maldināt organizatoru - punktu pieņēmēju. Fotoaparātā jābūt 1 bildei no katra 

atrastā objekta! Pretējā gadījumā – punkti netiks ieskaitīti! 

5) Ja komanda izstājas no sacensībām vai kavē finišu, tai par to jāpaziņo sacensību 

organizatoriem personīgi, zvanot pa telefona numuru 27884425.  

6) Komandas rezultātu nosaka – atrasto objektu skaits un laiks, kas pavadīts 

orientējoties. 

7) Par katru pareizi atrastu objektu kartē tiek piešķirts +1 punkts. Par katru neatrastu 

objektu – komanda saņem + 10 min pie orientēšanās laika.  

8) Par katru izpildītu papilduzdevumu kontrolpunktos komanda saņem +1 punktu. 



 

Drošības pasākumi 

 

1) Dalībniekiem sacensību laikā ir jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi (CSN). 

2) Organizatori neuzņemas nekādu atbildību par dalībnieku nodarītajiem bojājumiem sev 

vai kādai citai trešajai personai.  

3) Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu drošību, rīcību, kā arī veselības 

stāvokli, ko viņš apliecina ar parakstu pieteikumā. 

4) Nepilngadīgajiem dalībniekiem nepieciešama vecāku atļauja piedalīties 

sacensībās. 

 

Apbalvošana 

 

Tiek apbalvotas katras grupas trīs labākās komandas.
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PIETEIKUMS 
 

Komandas nosaukums: 
 

 
 

N.p.k. Dalībnieka Vārds Uzvārds Vecums 

1.    

2.    

 

Kontakttālrunis:  

 

 


