APSTIPRINU
BJC „Laimīte” direktore
Aiva Sarma
______________________
2015. gada ___. _________________

ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŢU KOMANDĀM

“Laimītes kauss - 2015”
NOLIKUMS
I. Mērķis un uzdevums
1. Popularizēt orientēšanās sportu Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāţu
audzēkņiem.
2. Noskaidrot stiprākās komandas starp izglītības iestāţu klašu grupām.
3. Iepazīstināt ar orientēšanās sporta veidu kā lietderīgu brīvā laika pavadīšanas
iespēju.
II. Organizatori
4. Sacensības organizē Bērnu un jauniešu centrs ”Laimīte”, OK ”Kāpa”, sadarbībā ar
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi un
Latvijas Orientēšanās federāciju. Sacensību galvenais tiesnesis Rūdolfs Šadrins mob.t.
26394990.
III. Laiks, vieta
5. Sacensības notiek 2015. gada 13. maijā BJC ’’Laimīte’’ teritorijā, Sarkandaugavas
ielā 24, Rīgā, LV-1005. Starts plkst. 16.00.
IV. Dalībnieki
6. Rīgas izglītības iestāţu audzēkņu komandas (turpmāk – dalībnieki) šādās grupās:
1. grupa 1. - 2. klase;
2. grupa 3. - 4. klase;
3. grupa 5. - 6. klase;
4. grupa 7. - 8. klase;
5. grupa 9. - 10. klase;
6. grupa 11. - 12. klase.
Komandā no vienas izglītības iestādes piesaka 3 dalībniekus (2 zēni + 1 meitene) vai (2
meitenes + 1 zēns).
V. Pieteikšanās, dalības maksa
7. Iepriekšējā pieteikšanās, līdz 2015. gada 11. maijam plkst. 24.00 elektroniski
aizpildot anketu http://www.laimite.lv vai www.kapaok.lv.
8. Sacensību dienā, atbildīgais pedagogs iesniedz savas izglītības iestādes mediķa
apstiprinātu sarakstu ar atļauju komandai piedalīties sacensībās vai arī nepilngadīga
Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina ar ārsta vai
vecāku parakstu pielikumā, vai ārsta izziņu.
9. Dalība sacensībās ir bez maksas.

VI. Sacensību norise
10. Reģistrēšanās sacensībām sekretariātā un elektronisko atzīmēšanās sistēmu karšu
(EMIT) saņemšana 13. maijā no plkst. 15.00 līdz plkst. 15.40.
11. EMIT kartes saņem izglītības iestādes komandas pārstāvis pret parakstu.
12. Pirms starta dalībnieki drīkst atrasties tikai sacensību centrā vai iesildīšanās zonā.
13. Starta laiki:
Plkst.
16.00
16.10
16.20
16.30
16.40
16.50

grupas
1. grupa 1. - 2. klase
2. grupa 3. - 4. klase
3. grupa 5. - 6. klase
4. grupa 7. - 8. klase
5. grupa 9. - 10. klase
6. grupa 11. - 12. klase

KP
8 KP
10 KP
15 KP
15 KP
18 KP
20 KP

14. Komandas noteiktajā starta laikā nostājas pie starta līnijas, kur katram dalībniekam
izsniedz kartes un izskaidro noteikumus.
15. Komandas dalībnieki savā starpā vienojas, kurus kontrolpunktus katrs dalībnieks
atradīs.
16. Dalībnieki drīkst skriet kopā un atsevišķi.
17. Rezultāts tiek fiksēts, kad komanda atzīmējoties visos kontrolpunktos un finišē
visi komandas dalībnieki reizē - rokās sadevušies.
18. Sacensības notiek BJC „Laimīte” teritorija ar asfaltētu celiņu labirintiem un
apkārtnes teritorijas ar ēkām. 1.un 2. grupai teritorija ierobeţota ar sētu.
19. Papildus informācija par distancēm un izlozes secību tiks publicēta
www.laimite.lv un www.kapaok.lv
VII. Uzvarētāju noteikšana
20. Uzvar komanda, kura visīsākā laikā atradusi noteikto kontrolpunktu skaitu.
21. Sacensību rezultātus apkopos Kārlis Osis lvkaos@inbox.lv.
VIII. Apbalvošana
22. Pirmo trīs vietu ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar diplomiem un balvām,
uzreiz pēc sacensībām.
IX. Citi noteikumi
23. Dalībnieki distances kontrolpunktos izmantos LOF apstiprinātu elektronisko
atzīmēšanās sistēmu (EMIT).
24. Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu
Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos” prasības.
Rūdolfs Šadrins 26394990
rudolfs.sadrins@inbox.lv
SASKAŅOTS

Rīgas Interešu izglītības metodiska centra
metodiķis M. Vensbergs______________
2015.gada ___. ____________________

SASKAŅOTS
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes
priekšniece D. Vīksna ________________
2015.gada ___. ____________________

