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Orientēšanās Sacensību „Fizmatu Orientieris 2017 “ nolikums 

Organizatori: Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātes Studentu 

pašpārvalde. 

1. Mērķi un uzdevumi 

1.1. Jauniešu vidū popularizēt aktīvo atpūtu.  

1.2. Popularizēt 47. Fizmatdienas. 

 

2. Mērķauditorija  

2.1. Dalībnieki bez īpašas pieredzes piedzīvojumu sportā.  

2.2. Jaunieši, kuru vecums ir vismaz 18 gadi. 

 

3. Norises vieta 

3.1. 2017. gada 30. aprīlis, Rīgā, Zeļļu iela 25 Fizikas un matemātikas fakultāte 

(FMF).  

 

4. Komanda un dalības maksa  

4.1. Komandas sastāvs: 5 dalībnieki.  

4.2. Komandas sastāvā jābūt abu dzimumu pārstāvjiem.  

4.3. Komandas dalības pieteikšana veicama no 2017. gada 10.aprīļa līdz 2017. 

gada 27.aprīļa plkst. 23:59 vai līdz sasniegts maksimālais komandu skaits (10 

komandas). 

4.4. Dalības maksa no komandas ir 5 EUR, kurus jāiemaksā pasākuma dienā no 

plkst. 10:00 līdz 10:20 FMF pagalmā norādītajā vietā. 

4.5. Dalības maksā ietilpst: Sacensību kartes, iespēja nomazgāties dušā, balvu 

fonds, maltīte pēc sacensībām. 

4.6. Komanda uzskatāma par pieteiktu brīdī, kad tā ir veikusi reģistrāciju, 

aizpildot pieteikšanās anketu, kura meklējama fizmatdienas.lv mājaslapā. 

 

5. Sacensību maršruts un kontrolpunkti  

5.1.  Maršrutā veicamā distance ir 7 km. 

5.2. Sacensību trasē izvietoti kartē atzīmēti Lielie kontrolpunkti (LKP), kuros 

jāierodas un jāizpilda uzdevums norādītajā laika intervālā, kuru uzzināsiet 

brīdi, kad ieradīsities kontrolpunktā. 

5.3. Skrienot trasi ir iespēja pildīt papildu uzdevumus, kuri norādīti zem izdalītās 

kartes. Šie uzdevumi nav obligāti un netiks ņemti pie gala rezultāta vērā, bet 

ar tiem būs iespēja iegūt papildus balvas. 

5.4. Sacensību gaitā vienā kontrolpunktā ir iespējams atrasties vairākām 

komandām, šādā situācijā komanda, kura ieradusies vēlāk, gaida 

uzaicinājumu no organizātoriem, lai sāktu pildīt uzdevumu. 



 

6. Starts 

6.1. Norises vieta: FMF 

6.2. Komandu reģistrācija starta vietā 2015. gada 30. aprīlī no plkst. 10:00 līdz 

plkst. 10:20.  

6.3. Komandas pārstāvim 10:20 jāierodas uz komandas kapteiņu sapulci 

organizatoru norādītajā vietā.  

6.4. Starta sākums būs plkst 10:30, kad trasē palaidīs pirmo komandu, tālāk ik pa 

8 minūtēm tiks iesūtītas nākamās komadas (komandu secība tiks pasludināta 

orentēšanās dienā). 

 

7. Sacensību gaita  

7.1. Komanda pārvietojas kopā, redzamības attālumā.  

7.2. Komanda maršrutā pārvietojas, izmantojot tikai organizatoru izsniegtos 

kartogrāfiskos materiālus. GPS navigācijas un nolikumā neatrunātu transporta 

līdzekļu izmantošana ir aizliegta. 

7.3. Komanda pati atbild par sevi un savu mantu drošību, kā arī par pirmās 

medicīniskās palīdzības sniegšanu komandas biedriem. 

7.4. Kontrolpunktu atrašanās vietas ir norādītas kartēs (leģendas – aprakstā).  

7.5. Distancē ir 9 LKP, ko jāapmeklē norādītā laikā.  

7.6. Kontrolpunktu apzināta bojāšana vai slēpšana u.c. līdzīgi pārkāpumi tiks 

sodīti ar diskvalifikāciju. 

 

8. Finišs  

8.1. Komandas finiša laiks tiek fiksēts pēc pēdējā finišējušā komandas dalībnieka.  

8.2. Komandai pēc starta tiek dotas 2 stundas laika, lai pabeigtu trasi, pretējā 

gadījumā komanda tiek anulēta. 

 

9. Vērtēšana 

9.1. Trasē pavadītais laiks + punkti, kuri iegūti kontrolpunktos. 

9.2. Papilduzdevumu nosacījumu izpilde. 

 

10. Apbalvošana  

10.1. Sacensībās tiek apbalvotas pirmās trīs vietas ieguvušās komandas un 

specbalvu ieguvējus . 

10.2. Apbalvošana notiek 2017. gada 30. aprīlī plkst. 14:00 

11. Nolikuma izmaiņas  

11.1. Sacensību organizatori patur tiesības veikt izmaiņas Sacensību 

nolikumā un gaitā līdz 2017. gada 28. aprīlim.  

 

12. Obligātais ekipējums:  

12.1. Rakstāmais (pildspalva, zīmulis) un piezīmju papīrs (personīgiem 

pierakstiem) 

12.2. Elektroierīce ar kuru uzņemt foto, kurus finišā uzrādīt pasākuma 

organizatoriem. 

12.3. Ērts, sportošanai piemērots apģērbs. 


