9. augustā plkst.20.00
Nakts orientēšanās sacensības
„Noķer svētkus Aizputē!”
Reģistrācija no plkst.20.00 IDEJU MĀJĀ, Katoļu ielā 5
Sacensību starts:
 Bērnu grupa 10 - 14 gadi apm. no plkst. 20.15
 Ģimenes komandām no plkst. 20.45
 Pieaugušo grupa no 15 gadiem apm. no plkst.21.15
Informācija, kura palīdzēs precīzāk un pareizāk veikt
šķēršļu skrējienu.
1. Komandas startē trijās grupās, katrā komandā līdz četriem dalībniekiem:
 Ģimenes komanda – (komandā līdz 4 dalībniekiem) Katra ģimene izvērtē savu bērnu spējas
piedalīties orientēšanās sacensībās.
 Bērnu grupa 10 - 15 gadi
 Pieaugušo grupa no 16 gadiem
Komandai jāizdomā nosaukums.
2. Skrējienā var piedalīties, sākot no 10 gadu vecuma.
3. Starta laikā tiks izsniegti attēli, kas ir no kontrolpunktiem. Kontrolpunktos tiek doti uzdevumi, kas
jāizpilda, ja uzdevums netiek izpildīts, tiesnesis kontrolpunktu neieskaita.
4. Visos kontrolpunktos atradīsies tiesnesis, kurš pastāstīs kā pildāms uzdevums.
5. Skrējiena distanci var veikt pēc sava izvēlēta maršruta, noteikts ir tikai sākuma punkts- IDEJU
MĀJA, Katoļu iela 5 un beigu punkts- Aizputes KN, Atmodas 16.
6. Komandas tiks vērtētas pēc precizitātes/laika uzdevumu izpildē.
7. Katrā grupā tiks apbalvotas trīs labākās komandas. Apbalvošana notiks 12. augustā pēc pilsētas
svētku gājiena PMK stadionā ap pulksten 19:20.

Dalībnieku pienākumi sacensībās:
1. Jāievēro Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumi.
2. Jāseko sacensību tiesnešu un organizatoru norādījumiem.
3. Visiem komandas dalībniekiem obligāti jābūt atstarojošai vestei vai atstarotājiem.
4. Komandai jāpārvietojas un jāapmeklē kontrolpunkti kopā, un attālums starp komandas
dalībniekiem nedrīkst pārsniegt 50 metrus. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā var tikt piemērota
komandas diskvalifikācija.
5. Ja dalībnieki nespēj veikt kādu posmu, tad komandai tiek piemērota diskvalifikācija.
6. Ja ar kādu no komandas dalībniekiem notiek negadījums, vai citu iemeslu dēļ tas nespēj turpināt
distanci, par to paziņot tiesnesim, kurš atrodas vistuvāk.

Dalībniekiem aizliegts:
1. Šķērsot sējumus, viensētu pagalmus, aizliegtās teritorijas, kā arī ir pienākums ievērot privāto
teritoriju aizliegumus.
2. Aizliegts izmantot jebkādus transporta līdzekļus, un citu palīdzību no malas, izņemot gadījumus,
kad ir nepieciešama pirmā medicīniskā palīdzība. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā var tikt
piemērota komandas diskvalifikācija.
3. Atstāt distancē jebkāda veida atkritumus.

Veiksmīgu startu!
!!! Par dalībniekiem, kas ir nepilngadīgi un vēlas piedalīties sacensībās atbildību uzņemas vecāki vai
aizbildņi.

