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1.

MĒRĶIS
1.1. Popularizēt skriešanas un nūjošanas sporta veidus iedzīvotāju vidū.
1.2. Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, atrast kopīgus draugus un domubiedrus.
1.3. Pilnvērtīgs gatavošanās process citiem nozīmīgiem skriešanas un nūjošanas
pasākumiem un sacensībām.
1.4. Papildināt un paplašināt sportiskās aktivitātes Burtnieku novadā.

2.

VADĪBA
Skriešanas un nūjošanas sacensību seriālu organizē Burtnieku novada pašvaldība sadarbībā
ar pagastu pārvaldēm un Ziemeļvidzemes orientēšanās centru (ZVOC).

3.

LAIKS UN VIETA
3.1. Reģistrēšanās un SI karšu - elektroniskās atzīmēšanās sistēma (turpmāk tekstā – čips)
izsniegšana no plkst.17.30.
3.2. Starts: Starts visām grupām no pl.18.00-19.00, ikvienam sportistam vēlamā laikā.
Konkrēta starta vieta tiks precizēta pirms katra posma.
1. posms - 12.jūnijs (Valmiermuiža)
2. posms - 19.jūnijs (Ēvele)
3. posms - 26.jūnijs (Rencēni)
4. posms - 10.jūlijs (Vecate)
5. posms - 17.jūlijs (Matīši)
6. posms - 24.jūlijs (Burtnieki)

4.

DALĪBNIEKI UN VECUMA GRUPAS
Startē ikviens interesents, atbilstoši savām spējām un sagatavotībai. Dalībnieki paši atbild
par savu veselības stāvokli un organizatori nenes atbildību par sacensību seriāla laikā
iegūtām traumām. Par nepilngadīgo personu veselības stāvokli atbild viņu likumīgie
pārstāvji.

5.

SKRIEŠANĀ
5.1. SV 8 2011.gadā dzimušie un jaunāki
5.2. SV10 2009. - 2010.
5.3. SV12 2007. - 2008.
5.4. SV 14 2005. - 2006.
5.5. SV 16 2003. - 2004.
5.6. SV 18 2001. - 2002.
5.7. SV 21 1998. - 2000.
5.8. SV 22 1997. - 1988.
5.9. SV 32 1987. - 1978.
5.10. SV 42 1977. - 1968.
5.11. SV 52 1967. - 1958.
5.12. SV 62 1957. un vecāki

6.

NŪJOŠANĀ
6.1. SN1, VN2- 1970.gadā dzimušie un jaunāki
6.2. SN2, VN2- 1969.gadā dzimušie un vecāki
SKRĒJIENA NORISE
Katrā sacensību norises vietā tiek izveidots aplis ar iespējamo garumu 800-1300 m. Posmā
var tikt izveidoti 2 apļi- nūjotājiem un skrējējiem, ja apvidus un vieta to atļauj.
Atkarībā no vecuma grupas ir jāveic sekojošs apļu skaits:
SV8 - 1 aplis
SV10, SV12, S62, S52, V62 - 2 apļi
S14, S16, V52, S42 - 3 apļi
V14, S32, S22 – 4 apļi
V16, S18, V42, V32, S21- 5 apļi
V21,V22,V18- 8 apļi

7.

Dalībniekam ir atļauts veikt mazāku apļu skaitu, bet tad viņš ieņem vietu aiz tiem, kuri
noskrējuši visus apļus. Kopvērtējumā skaita tikai tos posmus, kuros veikti visi grupai paredzētie
apļi.
8.

NŪJOŠANAS NORISE
Dalībnieki nūjo sev vēlamu apļu skaitu, bet ne ilgāk kā 45 min. Rezultātu nosaka pēc veikto
apļu skaita un laika, kas pavadīts to veikšanā. Beidzot distanci, čips (SI karte) jānodod
sekretariātā.

9.

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA
Dalībniekiem iespējams pieteikties uz vietas sacensību dienā no pl.17.30 – 18.45.

10.

DALĪBAS MAKSA
Pieaugušajiem
Jauniešiem
Bērniem līdz 13 gadiem

Viens posms
3,00 EUR

Visi (6) posmi
15,00 EUR

1,00 EUR
bez maksas

4,00 EUR
bez maksas
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11. VĒRTĒŠANA
Kopvērtējumā tiek ņemti vērā sekojoši nosacījumi
11.1. Katra dalībnieka rezultāts tiek pārrēķināts punktos attiecībā pret uzvarētāja laiku
11.2. Kopvērtējumā vērtē 4 labāko posmu punktu summu
11.3. Lai tiktu vērtēts kopvērtējums, dalībniekam jāstartē vismaz 3 posmos.
11.4. Vienāda punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš startējis
vairākos posmos.
12. APBALVOŠANA
6.posmā, 24.jūlijā Burtniekos, pēc distanču veikšanas notiks apbalvošana. 1.-3. vietu ieguvēji
kopvērtējumā katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar piemiņas balvām.
Piemiņas balvas saņems arī visi dalībnieki.
13.

ĪPAŠIE NOTEIKUMI
13.1. Dalībnieka čipa nozaudēšanas vai nenodošanas gadījumā dalībniekam Ziemeļvidzemes
orientēšanās centram jāatmaksā tā vērtība 60,00 EUR apmērā.
13.2. Katrs dalībnieks pats uzsāk savas distances laika skaitīšanu, atzīmējoties starta stacijā,
un arī fiksē savu rezultātu, veicot atzīmi finiša stacijā. Distancē vairākās vietās var būt
izvietotas apļa kontroles stacijas, kurās dalībniekam jāatzīmējas veicot katru apli.
Neatzīmēšanās kādā no stacijām nozīmē attiecīgā apļa neieskaitīšanu.
13.3. Dalībnieki un viņu līdzjutēji ir informēti un neiebilst, ka pasākuma laikā viņi tiek
fotografēti, un ka pastāv iespējamība, ka fotoattēli tiek izmantoti sporta un pasākuma
publicitātes aktivitātēs. Sacensību organizatori ir tiesīgi veikt izmaiņas un
papildinājumus nolikumā, informējot interneta vietnēs www.burtniekunovads.lv un
www.zvoc.lv

14.

INFORMĀCIJA
14.1. • Burtnieku novada mājas lapā – www.burtniekunovads.lv sadaļā SPORTS.
14.2. • Burtnieku novada preses izdevumā un sociālajos tīklos.
14.3. • Ziemeļvidzemes orientēšanās centra mājas lapā- www. zvoc.lv un sociālajos tīklos.

Domes priekšsēdētājs

Edvīns Straume
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