
N O L I K U M S 
Piedzīvojumu pārgājiens „MANEVRS ČETRATĀ 2010” 

 

I.Mērķis un uzdevumi. 

 

1. Popularizēt piedzīvojumu sportu Latvijas Sporta akadēmijas studentu (turpmāk LSPA) vidū kā 

aktīvas atpūtas sastāvdaļu. 

2. Veicināt sadarbības prasmes darbojoties komandā. 

3. Noskaidrot spēcīgākās komandas piedzīvojumu sporta sacensībās. 

 

II. Vieta un laiks. 

4. Piedzīvojumu sacensības notiek 2011.gada 11.maijā LSPA un Bābelītes meža apvidū. Starts - 

LSPA, Brīvības gatvē 333 pie Slēpošanas katedras.  

 

III. Organizatori 

5. Sacensības organizē LSPA 3.kursa rekreācijas specializācijas studenti. Sacensību galvenais 

tiesnesis – Līga Brokere (LSPA, 3.k.). 

 

IV. Dalībnieki. 

6. Piedzīvojumu sacensības notiek komandā. Komandā 4 dalībnieki (dzimumam nav nozīmes); 

7. Sacensības notiek divās grupās: 

7.1. Studenti un citi interesenti; 

7.2. LSPA  docētāji. 

 

V.Sacensību programma 

8. 2011.gada 10.maijā plkst. 11:30 komandu starta laika izloze, Slēpošanas katedrā; 

9. 2011.gada 11.maijā plkst. 15:30 komandas kapteiņu sanāksme. Starts plkst. 15:45 

10. Apbalvošana 20min pēc pēdējās komandas finiša. 

 

VI. Pieteikumi. 

11. Sacensībām dalību jāpiesaka līdz 2011.g. 9.maijam aizpildot pieteikuma anketu (pielikums Nr.1). 

Aizpildīta anketa jāiesniedz LSPA Slēpošanas katedrā.  

 

VII. Dalības maksa 

12. Piedzīvojumu sacensību dalības maksa 2Ls no komandas. Dalības maksa jāsamaksā piesakot 

komandu. 

13. Par dalības maksu sacensību organizatori nodrošina piedzīvojumu sacensību dokumentāciju, 

piemiņas veltes visiem dalībniekiem, sacensību uzvarētāju apbalvošanu. 

 

VIII. Apbalvošana. 

14. Piedzīvojumu sacensību I-III vietu uzvarētajus apbalvo ar diplomiem, piemiņas balvām. I 

vietai – ceļojošais kauss. Abas grupas – studentu un docētaju apbalvo atsevišķi. 

Pārsteiguma balva par interesantāko komandas noformējumu. 

 

IX. Citi noteikumi. 

15. Papildinformācija par piedzīvojumu sacensību norisi, vērtēšanu un nepieciešamo inventāru 

pielikumā Nr.2 

16. Izvērtējot strīdīgus jautājumus sacensībās par pamatu tiek ņemts sportiskā godīguma 

princips. Domstarpību gadījumā komanda iesniedz rakstisku protestu sacensību galvenajam 

tiesnesim. 

17. Organizatori patur tiesības izdarīt nelielas izmaiņas pasākuma nolikumā, par to iepriekš 

brīdinot komandas kapteiņus. 

18. Interesējošus jautājumus par sacensībām un tās gaitu varat uzdot zvanot galvenajai tiesnesei 

Līgai Brokerei pa tālruni 28787060 vai Slēpošanas katedrā pie lektores Ingai Liepiņas, vai pa e-

pastu: I.Liepina@riga.lv 

mailto:I.Liepina@riga.lv


PIELIKUMS Nr. 1 

 

PIETEIKUMA ANKETA 

 

 

Piedzīvojumu sacensībām 

 

MANEVRS ČETRATĀ 

2011. gada 11. maijā 

 

 

Komandas nosaukums____________________________ 

 

Dalībnieki: 

Nr. Vārds, uzvārds Kurss, grupa 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

Komandas kapteinis: 

Vārds, uzvārds Kontaktinformācija  

 e-pasts telefons 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komandas kapteinis       /____________________/ 

 

 

Dalības maksa ________________ 

 

Pieteikuma saņēmējs      /____________________/ 

 
 



PIELIKUMS Nr. 2 
 

 

Papildinformācija par piedzīvojumu sacensību norisi. 

 

1. Sacensību garums ap 5km, kurā izvietoti kontrolpunkti. Kontrolpunkti jāapmeklē organizatoru 

noteiktā secībā un laikā orientējoties apvidū pa kartē norādīto distanci. 

 

2. Kontrolpunkti (KP) ir dažādi. Katrā KP jāveic konkrēts tiesneša uzdevums (tiks norādīts 

komandu maršrutā lapā). Uzdevumi var būt ar dažādu mākslīgo un dabīgo šķēršlu pārvarēšanu  

u.c., kas neprasa speciālas zināšanas un zināšanas par speciālā inventāra pielietošanu. 

 

3.Maršurta lapas ar kontrolpunktiem, kā arī kartes komandas saņem pirms sava starta. 

 

4. Pārgājiena maršrutam ir dots kontrollaiks ap 2 stundām. Precīzu sacensību kontrollaiku 

organizatori paziņos sacensību dienā (atkarīgs no laika apstākļiem un pieteikto komandu skaita). 

Komandas, kuras neiekļausies kontrollaikā (KL) ieņems vietas pēc visām komandām, kuras būs 

iekļāvušās kontrollaikā. Pārgājiena rezulāts tiek vērtēts pēc KP veikto uzdevumu rezultātiem - 

vietām. Ja, komandas uzrādīs vienādu KP vietu kopējo summu, tad tiks skatīts kopējais 

pārgājiena distancē pavadītais laiks. 
 

5. Distancē komandai jāpārvietojas kopā redzamības attālumā. Kāda dalībnieka ilgstoša 

prombūtne maršrutā uzskatāma par noteikuma pārkāpšanu, par ko komanda var tikt sodīta. 

Tiesnešiem ir tiesības liegt atzīmēties KP, kamēr  nav ieradušies visi komandas dalībnieki. 

 

6. Par pirmās medicniskās palīdzības sniegšanu dalībniekiem sacensību laikā atbild pati 

komanda! Nepieciešamības gadījumā, sazināties ar pārgājiena organizatoriem pa tālruņa 

nummuru, kurš tiks saņemts sacensību dienā kopā ar komandas maršruta lapu. Katrs dalībnieks 

par spēju turpināt dalību sacensībās atbild patstāvīgi. Sacensību organizatori patur tiesības, 

konsultējoties ar kvalificētu medicīnas darbinieku, nepieciešamības gadījumā, kādu no 

dalībniekiem atturēt no sacensību turpināšanas. 

 

7. Distancē atļauts izmantot tikai organizatoru  dotās kartes. Rācijas, GPS izmantot aizliegts.  

 

8.Visa veida atbalsts no malas (pārtikas piegāde, atpūtas organizēšana, transports u.c. ) ir 

aizliegts un izraisa tūlītēju komandas diskvalifikāciju! Dalībniekiem aizliegts distancē atstāt aiz 

sevis sadzīves atkritumus. 

 

9. Pārgājiena organizatoriem ir tiesības automātiski diskvalificēt komandu,  ja kaut viens no 

komandas dalībniekiem atrodas reibuma stāvoklī pasākuma ietvaros. Šī pārkāpuma gadījumā, 

nekāda vieda protesti no komandas netiek pieņemti. 
 

10. Obligātais komandas ekipējums 

Ekipējums, bez kura komanda nedrīkst piedalities. Sacensību laikā ekipējumam jābūt pie 

komandas. Tas jāuzrāda pēc tiesnešu pieprasījuma. 

 

10.1. Mobilais telefons  1gab (ne vairāk kā viens uz komandu) 

10.2. kompass   1gab (nepieciešamības gadījumā tiks izsniegts katedrā) 

10.3.šķiltavas vai sērkociņi 1gab 

10.4. sterils pārsējs   1gab 

10.5. plāksteri pēc saviem ieskatiem 

 


