
Nakts taku orientēšanās sacensības  
“Lubānas rudens 2018” 
Eiropas sporta nedēļa 

Nolikums 
 

1. Vispārīgi noteikumi 
 
Nakts taku orientēšanās sacensības “Lubānas rudens 2018” ir sacensības ar 
tūrisma un orientēšanās sporta elementiem. 

1.1. Sacensību organizatori patur tiesības mainīt šo nolikumu, par izmaiņām ziņojot 
mājas lapā  www.lubana.lv  
 

2. Pasākuma mērķi    
    2.1. Veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū.   

2.2. Popularizēt  orientēšanās sportu Lubānas un kaimiņu novados. 
   

3. Dalībniekiem 
3.1. Individuālās  dalībnieku grupa Nr. 1 – vīriešu (zēnu) 12-25g., sieviešu 

(meiteņu) 12-25g. 
3.2. Individuālās  dalībnieku grupas Nr. 2 – vīriešu 26g.+ sieviešu 26g+. 
3.3. Komandas dalībnieki Nr. 3 – bērni, kas jaunāki par 11 gadiem, startē kopā ar 

vecākiem vai vecāku pilnvarotu personu. Sporta skolas audzēkņiem ar trenera 
atļauju ir iespēja startēt vienatnē. 

3.4.Pieteikšanās sacensībām notiek uz vietas  starta laukumā Baznicas ielā 5. 
3.5. Visiem  dalībniekiem ir jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Pirms sacensībām 

dalībnieks apliecinās ar parakstu, ka sniegtā informācija par viņu ir patiesa un, 
ka dalībnieks ir iepazinies ar sacensību nolikumu. 
 

4. Sacensību norise 
4.1. Norises vieta: starts un finišs Baznīcas iela 5, Lubāna. 

            Norises laiks: 2018. gada 26. septembrī. 
 

Reģistrācija 19:30 
Sacensību sākums 20.00 
Dalībnieku  aptuvenais apbalvošanas laiks 22.00 

 
4.1.1. Reģistrācija. Ierodoties sacensību centrā, dalībnieks saņem savu dalībnieka 

numuru un parakstās par to, ka uzņemas atbildību par savu veselību, rīcību, 
kā arī apņemas necelt pretenzijas pret organizētājiem saistībā ar distancē 
gūtajām traumām, kuru iemesls ir pašu dalībnieku nevērība, pārslodze, 
apstākļu nenovērtēšana vai citu dalībnieku vaina.  

4.1.2. Sacensību sākums. Dalībnieki startē ik pēc vienas minūtes intervāla. 
4.1.3. Sacensības pārsvarā notiek pa celiņiem un stigām. 
4.1.4. Sacensību beigas. Distances veikšanai tiek dotas divas stundas, kuru laikā ir 

vēlams atzīmēties visos kartē norādītajos kontrolpunktos. Pēc šī laika  
tiesneši beidz savu darbu. 

4.1.5. Dalībnieku apbalvošana.  
 



 
 

 
5. Distances veikšana 
 

 
5.1. Veicot distancei  dalībnieki orientējās kartē.  
5.2. Kontrolpunktos veic atzīmēšanos uz kartiņā atvēlētajām vietām. 
5.3. Izvēles distancē jāatrod 17 kontrolpunktus no 20 
5.4. Komandai obligāti jāfinišē abiem dalībniekiem kopā 
5.5. Finišā kartiņa ar atzīmētajiem kontrolpunktiem jānodod tiesnešiem. Kartes 

nozaudēšanas gadījumā dalībnieks vai komanda tiek diskvalificēti. 
 

6. Dalībnieku pienākumi: 
6.1. Aprīkot sevi ar pienācīgu apģērbu un galvas, vai kabatas lukturīti. 
6.2. Ievērot sacensību drošības noteikumus. 
6.3.Pildīt tiesnešu norādījumus. 

 
7. Dalībniekiem aizliegts: 

7.1. Sacensību centrā un to laikā atrasties alkohola reibumā un lietot alkoholu vai 
citas apreibinošas vielas.  

7.2. Izmantot jebkādu palīdzību no malas  
7.3. Atstāt atkritumus sacensību centrā un visā distances laikā. 
7.4. Traucēt dalību citām komandām vai dalībniekiem. 
7.5. Iznīcināt un pārvietot kontrolpunktu stacijas. 
7.6. Par 7.1.; 7.2.; 7.3.;7.4.; 7.5. punktu neievērošanu dalībnieks vai komanda var 

tikt diskvalificēti. 
 

8. Atbildība 
    8.1. Organizatori neuzņemas atbildību par sacensību laikā nozaudētām, lietām. 
     Rezultāti 

8.1. Sacensību rezultātu veido distancē kopā pavadītais laiks. 
8.2. Komandas dalībniekiem jāfinišē kopā.  

 
9. Apbalvošana 

10.2. Katras grupas pirmo 3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti. 
 

 
Sacensības notiks bez dalības maksas        #BEACTIVE 
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