
 

2020. gada 19. janvārī 12:00 Talsos 

Piedzīvojumu - orientēšanās sacensības 
"Vai pazīsti Talsus Ziemā?" 

NOLIKUMS 

1. Sacensību mērķis 

Iepazīstināt Talsiniekus un pilsētas viesus ar neredzētām Talsu vietām. Sekmēt orientēšanos pilsētā 

un sadarbošanos komandā.  Interesanti pavadīt brīvo laiku ģimenes un draugu lokā ar 

piedzīvojumiem un uzdevumiem. 

2. Sacensību vadība: 

Sacensības organizē Talsu tautas nams un orientēšanās klubs Ziemeļkurzeme 

3. Sacensību norises vieta un laiks: 

3.1. Pasākums notiks 2020. gada 19. janvārī. 

3.2.  Pirmsstarta reģistrēšanās, starta un finiša vieta ir Talsu tautas namā. 

3.3. Sacensību starts plkst. 12:00. 

 

4. Sacensību norises apraksts: 

11:00 - 11:45 dalībnieku pirmsstarta reģistrācija 

11:50  dalībnieku instruktāža 

12:00 starts 

13:30 pēdējais finiša laiks  

~ 14.00 apbalvošana 

 

Sacensību dalībnieki  komandās pārvietojas pa Talsiem, kontrollaikā cenšoties atrast kontrolpuntus 

ar pēc iespējas lielāku punktu vērtību, tādējādi savācot pēc iespējas vairāk kopējos punktus.  Apvidū 

izvietoti kontrolpunkti ar vērtībām no 2 līdz 10 punkti.  Kontrolpunktu atrašanās vietas  norādītas  

izsniegtajās kartēs, fotogrāfijās vai  aprakstā.  Distances aprakstu, kartes, kontrolkartiņas izsniedz  

pēc starta, pēc pirmā uzdevuma veikšanas.  Komandas dalībniekiem distancē  jāpārvietojas kopā.  

Atsevišķos kontrolpunktos atzīmēties iespējams vienīgi izpildot speciālos uzdevumus. 

Distances kontrollaiks 1,5 stunda .  Pārtērējot kontrollaiku, no komandas rezultāta tiek atņemti 2 

punkti par katru  pārtērēto  minūti. 

PĀRVIETOŠANĀS DISTANCĒ TIKAI AR KĀJĀM (ja vien speciālajā uzdevumā netiek norādīts uz citu 

pārvietošanās līdzekli)! 

 

 

 

 



5. Sacensību dalībnieki: 

Lai piedalītos sacensībās, nav nepieciešamas orientēšanās  priekšzināšanas vai speciāla 

sagatavotība! 

5.1. Pasākumā ir dota iespēja piedalīties jebkuram Talsu  iedzīvotājam vai viesim, netakarīgi no 

vecuma vai dzimuma,  komandā  kas sastāv no 2 līdz 3 dalībniekiem. 

5.2. Dalībnieku komandas vērtē sekojošās grupās: 

a) Ģimeņu grupa - Vismaz divu paaudžu vienas ģimenas locekļi,vismaz viens dalībnieks  14 vai mazāk 

gadus vecs. 

b) Jaunieši - komandā dalībnieki ne vecāki par 16 gadiem(ieskaitot) 

c) Atklātā grupa - komandas kas neatbilst ģimeņu vai jauniešu grupām. 

 

 

5.4. Organizatori var nepielaist komandu startam, ja rodas aizdomas, ka komandas dalībnieki atrodas 

alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā. 

5.5. Dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē organizatori un atteikums dalībai pasākumā nav 

pārsūdzams. 

5.6. Katrs pasākuma dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma laikā.  

 

6. Reģistrācija: 

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās,  aizpildot anketu - http://ej.uz/Vai_Pazisti_Talsus 

vai sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi - andris.leja@talsi.lv, epastā  norādot komandas nosaukumu 

un komandas dalībnieku vārdus un uzvārdus, vai, zvans/īsziņa/WhatsApp  ziņa pa tel. nr. 26549420. 

Pieteikšanās termiņš - 18. janvāris, 12:00. 

Uz vietas, pirms starta pieteikties nevarēs! 

 

6. Obligātais / rekomendējamais ekipējums: 

Obligātais  ekipējums – rakstāmais kontrolpunktu atzīmju veikšanai , digitālais fotoaparāts vai 

telefons ar iebūvētu kameru(nepieciešams lai pierādītu dažu kontrolpunku apmeklējumu). 

Rekomendējamias ekipējums – lineāls distances plānošanai. 

7. Dalības maksa: 

Dalība sacensībās ir bez maksas. 

8. Dalībnieku atbildība: 

Piedaloties sacensībās dalībnieki paši uzņemas atbildību par savu veselību un  apņemas ievērot  ceļu 

satiksmes noteikumus. 

9. Dažādi: 

Pārvietoties distancē drīkst ar apaviem ar metāla radzēm, bet iekštelpēs pārvietoties ar tiem 

aizliegts(daļa distances būs iekštelpās) 

Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts, materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām. 

10. Apbalvošana: 

Tiek apbalvotas komandas,  pirmo 3 vietu ieguvējas katrā dalībnieku  grupā.  


