SKRUNDAS SVĒTKI
FOTOORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS
“SKRUNDAS MIRKLIS”
NOLIKUMS
1. Sacensību mērķis
Dot iespēju paplašināt zināšanas un atklāt sevi Skrundas pilsētā. Sekmēt novada iedzīvotāju
un Skrundas viesu orientēšanos pilsētā un sadarbošanos komandā. Interesanti pavadīt brīvo laiku
ģimenes un draugu lokā ar lieliskiem piedzīvojumiem un uzdevumiem.
2. Sacensību vadība
1) Sacensības organizē un vada Skrundas kultūras nams.
2) Galvenā sacensību tiesnese: Inese Ozoliņa (tel.nr. 26261729).
3. Sacensību norises vieta un laiks
1) Pasākums notiks 2017. gada 5. maijā.
2) Reģistrēšanās, starta un finiša vieta ir pie Skrundas kultūras nama.
3) Sacensību sākums plkst. 11.00. Komandu reģistrācija, dalībnieku precizēšana un
pieteikumu pārbaude no plkst. 10.00.
4) Pasākuma dalībnieki pārvietosies pa Skrundas pilsētu, nonākot pie konkrētiem pieturas
punktiem.
4. Sacensību norise
 10.00 dalībnieku reģistrācija,
 11.00 starta laiks,
 13.00 finiša laiks,
 14.00 apbalvošana.
5. Sacensību dalībnieki
1) Pasākumā ir dota iespēja piedalīties jebkuram Skrundas novada iedzīvotājam, Skrundas
svētku apmeklētājam.
2) Dalībniekiem nepieciešams izveidot komandu no 3 cilvēkiem.
3) Organizatori, nepaskaidrojot iemeslus, var nepielaist komandu startam, ja rodas aizdomas,
ka komandas dalībnieki atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā.
4) Dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē organizatori, un atteikums dalībai pasākumā nav
pārsūdzams.
5) Katrs pasākuma dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību un drošību pasākuma
laikā.
6. Reģistrācija
Reģistrācija – pasākuma dienā no plkst. 10.00 pie Skrundas kultūras nama reģistrācijas
galda.

7. Obligātais inventārs
Komandai līdzi jābūt viedtālrunim vai digitālajam fotoaparātam, ar kuru var uzņemt foto.
8. Fotoorientēšanās kārtība
1) Komandas startēs vienlaikus, starta kārtību nosaka organizatori.
2) Dalībnieki distanci veic tikai ar kājām.
3) Dalībniekiem starta vietā tiek izsniegtas uzdevumu un fotogrāfiju lapas.
4) Dalībniekiem jāatrod attēlā redzamā vieta un jānofotografējas pie tās.
5) Fotogrāfijā kopā ar objektu noteikti jābūt redzamiem visiem vai vismaz 2 komandas
biedriem, un fotogrāfijai jāataino objekta atrašanās vieta, kā arī tai jābūt no līdzīga rakursa.
6) Pēc finiša laika fiksēšanas, nesteidzoties jāparāda tiesnešiem uzņemtās fotogrāfijas.
10. Finišs un rezultātu apkopošana
1) Komandas rezultātu nosaka, saskaitot kopā punktus par atrastiem objektiem. Pasākumā
uzvar komanda, kas savākusi lielāko punktu skaitu.
2) Vienāda rezultāta gadījumā, tiks vērtēts komandu finiša kontrollaiks.
3) Komanda finišē pilnā sastāvā, piesakoties pie tiesneša.
4) Ja pasākuma dalībnieks izstājas no sacensībām vai kavē finišu vairāk par 20 minūtēm,
viņam par to jāpaziņo pasākuma organizatoriem personīgi, zvanot pa telefona numuru
26261729.
5) Galvenais tiesnesis visu laiku atrodas pie Skrundas kultūras nama un ir sazvanāms pa tel.
26261729.
11. Drošības pasākumi
1) Dalībniekiem pasākuma laikā pārvietojoties jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi (CSN).
2) Visiem pasākuma dalībniekiem pasākuma gaitā jāievēro organizatoru izvirzītās prasības.
Katrs dalībnieks ir atbildīgi par apkārtējo vidi.
3) Katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.
4) Par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā dalībnieki
sazinās ar organizatoriem ar mobilā telefona palīdzību.
5) Komandai visu pasākuma laiku jāpārvietojas kopā, un dalībniekiem jābūt vienam no otra
redzamā attālumā.
12. Atbildība
1) Reģistrējoties katrs dalībnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies un apņemas
ievērot doto pasākuma nolikumu un sacensību rīkotāja norādījumus, kā arī ir atbildīgs par
savu veselības stāvokli.
2) Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt dalībnieku komandu.
3) Neparedzētu apstākļu gadījumā organizatori var manīt nolikumu, par to savlaicīgi
informējot visas pieteiktās komandas.
13. APBALVOŠANA.
Sacensību uzvarētāju komandas (pirmo 3 vietu ieguvēji) tiks apbalvotas.
Organizatoriskie jautājumi:
Inese Ozoliņa (tel.nr. 26261729)

