Latvijas Universitātes Ķīmijas Fakultātes Studentu
pašpārvalde
Jelgavas iela 1 - 219, LV-1004, Rīga, Latvija
E-pasts: lukfsp@gmail.com

„Ķīmiķu dienas 2017”
NAKTS ORIENTĒŠANĀS
NOLIKUMS
1. Pasākuma mērķis:
“Nakts orientēšanās” (turpmāk - pasākums) mērķis ir “Ķīmiķu dienu 2017” ietvaros
veicināt sabiedrības piesaisti sportiskām aktivitātēm un vispārīgi izglītot ar ģeogrāfisko
informāciju par Rīgu. Pasākumam ir divas trases: autobraucēju un gājēju trases.
2. Pasākuma norises periodi:
2.1. Elektroniskā pieteikšanās no 08.05.2017 līdz 13.05.2017. plkst. 16:59.
2.2. Reģistrēšanās pasākuma dienā 13.05.2017. autobraucēju trasei plkst. 22:3000:00, gājēju trasei plkst. 22:00–22:40.
2.3. Pasākuma starta laiks 13.05.2017. plkst. 23:00 līdz 14.05.2017. 00:00.
2.4. Pasākuma norises ilgums no 13.05.2017. plkst. 23.00 līdz 14.05.2017. plkst.
3:00.
3. Pasākuma norises vieta:
Starts un finišs LU Dabaszinātņu Akadēmiskā centra (Jelgavas iela 1) 2. stāvā.
Orientēšanās trašu maršruti atradīsies Rīgas robežās.
4. Pasākuma dalībnieki:
4.1. Konkursā var piedalīties ikviena personu grupa, kas ietver divus un ne vairāk kā
četrus cilvēkus.
4.2. Autobraucēju trasē auto vadīt var jebkurš komandas dalībnieks, kurš neatrodas
alkoholisko vai psihotropo vielu ietekmē un var uzrādīt šādus dokumentus:
4.2.1. Atbilstošās kategorijas autovadītāja apliecība.
4.2.2. Attiecīgās automašīnas tehnisko pasi.
4.3. Katrs dalībnieks pilnībā atbild par savu rīcību pasākuma laikā, tā izraisītajām
sekām un nodarītajiem zaudējumiem.
4.4. Pasākuma laikā daliībnieki paši uzņemas atbildību par sevi, savu mantu, dzīvību
un veselību, kā arī savu darbību rezultātā trešo personu mantai, dzīvībai vai
veselībai nodarīto kaitējumu.
4.5. Pasākuma dalībniekiem jāievēro Latvijas Republikas Ceļu satiksmes noteikumi
(turpmāk - CSN) un šī nolikuma prasības.
4.6. Ar parakstu uz reģistrēšanās anketas dalībnieki apliecina un piekrīt, ka pasākuma
laikā uzņemtās fotogrāfijas var tikt publicētas ĶF SP sociālo tīklu kontos.
4.7. Komandas dalībnieki var izveidot vienotu komandas tēlu.
4.8. Dalībnieku rīcībā jābūt vismaz vienam viedtālrunim ar interneta pieslēgumu,
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WhatsApp aplikāciju, QR kodu lasītāju un karšu aplikāciju ar GPS koordināšu
meklēšanas funkciju.
5. Auto:
5.1. Pasākumā var piedalīties ar jebkuras markas, modeļa vieglo pasažieru
automašīnu, kas atbilst CSN un Ceļu satiksmes un drošibas direkcijas (turpmāk CSDD) prasībām.
5.2. Automašīnai ir jābūt derīgam CSDD izdotam tehniskās apskates (TA)
dokumentam.
5.3. Visu dalībnieku vietām jābūt aprīkotām ar drošības jostām.
5.4. Automašīnai jābūt nokomplektētai atbilstoši CSN prasībām (aptieciņa, avārijas
apstāšanās zīme, ugunsdzēšamais aparāts, rezerves riepa).
5.5. Dalībnieku automašīnā pasākuma laikā jābūt vismaz vienam viedtālrunim darba
kārtībā ar interneta savienojuma pieejamību, kura numurs ir uzrādīts pieteikuma
veidlapā, tam jābūt uzlādētam.
6. Organizators:
6.1. Patur tiesības pārbaudīt alkohola klātbūtni organismā ar alkometra palīdzību
pilotam un stūrmanim.
6.2. Patur tiesības diskvalificēt komandu, ja netiek ievērots nolikums.
6.3. Patur tiesības, vajadzības gadījumā, veikt izmaiņas nolikumā, sacensību norisē,
laikā, distancē, starta kārtībā.
6.4. Patur tiesības pasākuma laikā uzņemtos video un foto materiālus publicēt ĶF SP
sociālo tīklu kontos (Facebook, kolba.lv, utt.).
7. Pieteikšanās pasākumam:
7.1. Pieteikties pasākumam var aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu no
08.05.2017. līdz 13.05.2017. plkst. 16.59 vai reģistrācijas laikā pasākuma dienā.
7.2. Elektroniskā pieteikuma anketa tiks publicēta LU ĶF sociālajos tīklos un mājas
lapā kolba.lv.
8. Maršruts - starta kārtība:
8.1. Orientēšanās trases maršruts netiek atklāts līdz brīdim, kad dalībnieki dodas
trasē.
8.2. Trases garums var pārsniegt 20 km.
8.3. Starta secība tiek noteikta pēc reģistrēšanās secības pasākuma dienā.
8.4. Komandas trasē dodas pa vienai pēc noteikta laika intervāla, ko izvēlas
organizators, balstoties uz dalībnieku skaitu.
9. Pasākuma norise un rezultātu noteikšana:
9.1. Dalībnieki dodas organizatoru izstrādātā trasē, kurā izvietoti vairāki
kontrolpunkti ar konkrēta satura uzdevumu, kas var būt:
9.1.1. vietas atpazīšana pēc attēla;
9.1.2. darbības veikšana;
9.1.3. atjautības uzdevums.
9.2. Uzdevuma izpilde tiek reģistrēta pēc attēla, video vai rakstiskas atbildes
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nosūtīšanas organizatoru norādītajai kontaktpersonai WhatsApp aplikācijā.
9.3. Autobraucēju trase jāveic maršruta dokumentos norādītajā secībā. Gājeju trases
maršruts jāveic atbilstoši norādījumiem trasē pēc kontrolpunkta uzdevuma
paveikšanas.
9.4. Rezultāti tiek noteikti pēc šādiem principiem:
9.4.1. pavadītais laiks trasē;
9.4.1.1.
Trasē maksimālais laiks ir 3h. Par pārtērēto laiku soda punkti.
9.4.2. precīza un pareiza uzdevuma izpildīšana.
10. Apbalvošana:
10.1.
Tiek apbalvotas pirmās trīs vietas.
10.2.
Tiks piešķirtas specbalvas.
10.3.
Apbalvošanas ceremonija notiks Ķīmiķu dienu balles atklāšanas laikā,
18.maijā plkst. 20:00, LU DAC 106.telpā.
11. Par pasākumu atbildīgās personas:
Baiba Pērkone perkoneb@gmail.com, tel. 26658366 (auto)
Monta Vanaga monta.vanaga@gmail.com, tel. 26107809 (auto)
Aija Trimdale trimdale.aija@gmail.com, tel. 25515298 (gājēju)

LU ĶF SP priekšsēdētājs
06.04.2017.

/O. Valtenbergs/
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