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1. Mērķi un uzdevumi 

1.1. Nodrošināt iespēju Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) studentiem 

un docētājiem piedalīties piedzīvojumu sacensībās. 

1.2. Sekmēt studentu un docētāju spējas darboties komandā, prasmi ātri un pareizi 

pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību neikdienišķos apstākļos. 

1.3. Noskaidrot labākās LSPA studentu un docētāju komandas piedzīvojumu sporta 

sacensībās un veicināt dalībnieku fiziskās aktivitātes dabā kā veselīgu dzīves veidu. 

 

2. Laiks un vieta 

2.1. Sacensības notiek 2017.gada 10.maijā Biķernieku meža apkārtnē. 

2.2. Starts plkst. 15.30 pie LSPA B korpusa ieejas (precīzs starta laiks katrai 

komandai tiks izlozēts 2017.gada 9.maijā, plkst. 11.30, Slēpošanas katedrā). 

  

3. Organizatori 

3.1. Sacensības organizē LSPA 3. kursa rekreācijas specializācijas studenti. Sacensību 

galvenais tiesnesis – Iluta Ozoliņa. Sacensības atbalsta LSPA Sporta klubs. 

 

4. Dalībnieki 

4.1. Sacensībās piedalās LSPA klātienes un neklātienes studenti, LSPA docētāji un 

citi interesenti. Sacensības notiek komandā. Komandā 4 dalībnieki neatkarīgi no 

dzimuma. 

 

5. Sacensību programma 

5.1. 2017.gada 9.maijā plkst. 11.30 komandas kapteiņu sanāksme, starta laika izloze 

(Slēpošanas katedrā). 

5.2. Sacensību distances garums ap 4km, kurā iekļauti dažādi kontrolpunkti. 

Kontrolpunkti jāapmeklē organizatoru noteiktā secībā un noteiktā laikā. Kontrolpunktu 

uzdevumu veikšanai nav nepieciešamas speciālas zināšanas, bet gan komandas attapība, 

komandas taktika, veiklība, ātrums, koordinācija, utt.. 

 5.3. Distancē nepieciešams obligātais komandas inventārs, kurš jāuzrāda pirms starta: 

mobilais telefons 1gab., kompass 1gab. (nepieciešamības gadījumā tiks izsniegts 

Slēpošanas katedrā). 

5.4. Komandas mājas darbs – dodoties piedzīvojumā, vizuāli sagatavoties kā slaveni 

“multeņu”, filmu varoņi. 
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6. Pieteikumi 

6.1. Komanda jāpiesaka līdz š.g. 08.maijam, nosūtot pieteikumu (pielikumā), pa e-

pastu: iluta.ozolina@lspa.lv vai iesniedzot pieteikumu Slēpošanas katedras izglītības 

metodiķim Augustam Blektem. 

6.2. Pieteikums tiek apstiprināts pēc dalības maksas veikšanas. 

 

 

7. Vērtēšana 

7.1. Piedzīvojumu sacensībās komanda veic distanci visi kopā, ievērojot katram 

uzdevumam komandas maršruta lapā noteikto kontrollaiku. 

7.2. Rezultātu nosaka, katrā uzdevumā atsevišķi sadalot vietas un tās summējot kopā. 

Vienādu punktu skaita gadījumā, augstāku vietu ieņem komanda, kurai labāks laiks 

sacensību organizatoru noteiktajā kontrolpunktā, kurš tiks paziņots kapteiņu sanāksmē. 

 

8. Apbalvošana 

8.1. Sacensību uzvarētājus apbalvo 11.maijā plkst. 11.30 LSPA A korpusa 2.stāva 

foajē (blakus nodarbību sarakstiem). 

8.1.1. 1.-3.vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem un pārsteiguma balvām. 

8.1.2. Atraktīvākā komanda saņems organizatoru specbalvu. 

  

 

9. Dalības maksa 

9.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz paši dalībnieki. 

9.1.1. Dalības maksa no komandas 4 (četri) EUR, kuru apmaksā, iesniedzot 

pieteikumu. 

9.1.2. Par dalības maksu sacensību organizatori nodrošina piedzīvojumu 

sacensību norisi, 1.-3.vietu apbalvošanu ar pārsteiguma balvām un 

diplomiem. 

 

10. Citi noteikumi 

 10.1. Izvērtējot strīdīgus jautājumus, sacensībās par pamatu tiek ņemts sportiskā 

godīguma princips. Domstarpību gadījumā komanda iesniedz rakstisku protestu 

sacensību galvenajam tiesnesim. 

 10.2. Katrs dalībnieks pats atbild par savu veselību un drošības noteikumu ievērošanu, 

un apliecina to ar parakstu pieteikumā (pielikums). 

 10.3. Organizatoriem ir tiesības veikt nelielas izmaiņas sacensību nolikumā, par to 

iepriekš brīdinot komandas kapteiņus. 

 10.4. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā par sacensību norisi vērsties pie LSPA 

3.kursa studentiem: Ilutas Ozoliņas (iluta.ozolina@lspa.lv, mob.28862430) un Aijas 

Pētersones  (aija.petersone@lspa.lv, mob.25648434). 
 

 

Iluta Ozoliņa 

28862430 

 
 


