Jelgavas bērnu un jauniešu centrs „Junda”
piedzīvojumu orientēšanās sacensības jauniešiem
„Nobīsties Jelgavā 2018”
NOLIKUMS
Organizators
Sacensības organizē Jelgavas bērnu un jauniešu centrs „Junda”.
Kontrolpunktus nodrošina: Jelgavas bērnu un jauniešu centra “Junda” pulciņš „Jauniešu klubs”
un biedrība „Remoss” sadarbībā ar OK „Alnis”.
Atbildīgā persona: Zane Leikuma, tālr.: 63023893.
Mērķi un uzdevumi
1. Radīt iespēju jauniešiem un ģimenēm saturīgi pavadīt brīvo laiku, piedaloties saistošās
piedzīvojumu orientēšanās sacensībās.
2. Radīt iespēju jauniešiem un ģimenēm iepazīt dažādas Jelgavas vietas.
3. Veicināt veselīgu dzīvesveidu jauniešu un ģimeņu vidū.
Laiks un vieta
Piedzīvojumu orientēšanās sacensības 16. reizi noritēs 2018. gada 26. oktobrī Jelgavas
pilsētas teritorijā. Reģistrācija un pasākuma noslēgums Pasta salas slidotavā.
Pieteikšanās pasākumam:
1. tiešsaistē: http://ej.uz/NobistiesJelgava2018 (nopelni papildus 6 punktus);
2. pasākuma norises dienā, komandu reģistrācijas laikā.
Programma
17:00 – 17:45 – Komandu reģistrēšanās dalībai sacensībās klātienē, vecāku atļauju
iesniegšana, dalībnieku iepazīšanās ar noteikumiem (Pasta salas slidotavā);
17:45 – 18:00 – Komandu pārstāvju instruktāža.
18:00 – 21:30 – Sacensību STARTS un FINIŠS (orientēšanās pa kontrolpunktiem pilsētas
teritorijā).
21:30 – 22:00 – Pulcēšanās noslēgumam – zupa un silta tēja (Pasta salas slidotavā).
22:00 – 22:40 – Pasākuma noslēgums, komandu prezentācijas un apbalvošana.
Dalībnieki
Jauniešu komanda
Komandas sastāvā 5 dalībnieki, 14 – 25 gadus veci jaunieši. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18
gadiem nepieciešama vecāku atļauja dalībai pasākumā (skat. pielikumā).
Ģimenes komanda
Ģimenes komandas sastāvā 5 dalībnieki, drīkst būt bērni (līdz 18 gadu vec.). Ģimenes
komandas sastāvā obligāta vismaz viena pavadošā pieaugušā – vecāka, dalība sacensībās.
Dalība sacensībās – BEZ maksas.
Sacensību noteikumi komandām
1. Pasākuma dalībniekiem jāatrod kontrolpunkti pilsētas teritorijā izvēles secībā, kur par
katru atrasto kontrolpunktu tie saņem noteiktu punktu skaitu.
2. Kontrolpunktu ieskaitei katras komandas pārstāvis saņems SI („Sport Ident”) atzīmēšanās
karti, kas apliecinās izietos sacensību posmus. Neuzrādot atzīmēšanās karti FINIŠĀ,
komandas rezultāti tiks anulēti. SI kartes neatgriešanas gadījumā komandas kapteinis
apņemas apmaksāt pilnu kartes vērtību (40 EUR).
4. Kontrolpunktu apmeklējumam paredzēts 3,5 h kontrollaiks.
5. Katrā kontrolpunktā komandai jāizpilda kāds atjautības vai veiklības uzdevums.

Par katra kontrolpunkta apmeklējumu komanda saņems noteiktu punktu skaitu.
Papildus 10 punkti tiks piešķirti komandai par sagatavotu 1 min. garu priekšnesumu
komandu prezentāciju laikā pēc FINIŠA. Komandu priekšnesumos tiks vērtēta vienota
ideja apģērbā, atraktivitāte, izdoma un izmantotie atribūti atbilstoši pasākuma moto.
8. Papildus 6 punktus komanda var nopelnīt, reģistrējoties tiešsaistē iepriekš:
http://ej.uz/nobistiesjelgava2018 līdz 2018. gada 25. oktobrim.
9. Katram pasākuma dalībniekam, dodoties sacensību trasē, obligāti jābūt redzamiem
atstarojošiem elementiem uz apģērba, jo pasākums notiek diennakts tumšajā laikā.
10. Pasākuma dalībniekiem AIZLIEGTS izmantot jebkādus transporta līdzekļus (auto, velo,
moto, u.tml.), lai pārvietotos sacensību laikā starp kontrolpunktiem! Ja organizatori fiksēs
šādu transporta līdzekļu izmantošanu, komanda automātiski tiks diskvalificēta no tālākas
dalības sacensībās.
11. Organizators var samazināt piešķirto punktu skaitu vai diskvalificēt komandu no dalības
sacensībās par noteikumu pārkāpumiem.
13. Nepieciešamais inventārs pilnvērtīgai dalībai sacensībās – viedtālrunis ar fotografēšanas
funkciju un piekļuvi Internetam. Papildus iesakām ņemt līdzi uz pieres stiprināmu lukturīti
un marķieri vai pildspalvu pierakstiem.
6.
7.

Vispārējie noteikumi dalībniekiem
1. Pasākuma dalībnieks pats atbild par nepieciešamo aprīkojumu dalībai sacensībās.
2. Pasākuma dalībnieks uzņemas atbildību par ceļu satiksmes drošības noteikumu
ievērošanu.
3. Pasākuma dalībnieks uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un fiziskajām spējām
dalībai orientēšanās un veiklības sacensībās.
4. Organizators NEATBILD par dalībnieka veselības stāvokli, ja viņš apzināti vai neapzināti
riskē un veicina nelaimes gadījumu rašanos pasākuma laikā!
5. Pasākuma dalībnieks apņemas uzvesties pieklājīgi un kulturāli pasākuma laikā, ievērojot
vispārpieņemtās normas.
6. Pasākuma dalībnieks neveic darbības, kuras viņš nevar izpildīt un kuras viņam ir bail
veikt.
7. Pasākuma dalībnieks ne fiziski, ne morāli nedrīkst aizskart pasākumā iesaistītās
personas, kā arī nedrīkst apdraudēt sevi un apkārtējos ar savu darbību.
8. Pasākuma laikā dalībniekiem ir aizliegts lietot jebkādas apreibinošās vielas!
9. Organizatoram ir tiesības diskvalificēt visu komandu no tālākas dalības sacensībās, ja tiek
atklāts, ka komandas dalībnieks ir alkohola vai narkotisko vielu reibumā. Ja alkohola vai
narkotisko vielu reibumā ir nepilngadīga persona, organizators par atklāto gadījumu ziņo
dalībnieka vecākiem un policijai.
10. Organizatoram ir tiesības diskvalificēt dalībnieku no tālākas dalības sacensībās, ja tas
pārkāpj pasākuma nolikumu un drošības noteikumus, kā arī tīši bojā pasākuma norisei
domāto inventāru.
11. Ieteikums - izvēlieties laika apstākļiem un sportiskām āra aktivitātēm atbilstošu apģērbu,
lai vakars būtu izdevies!
Uzziņai par pasākumu: www.junda.lv, Facebook: ej.uz/Junda

Jelgavas bērnu un jauniešu centra “Junda”
direktorei Ilzei Jaunzemei
_____________________________
(vecāka/ aizbildņa vārds, uzvārds)

APLIECINĀJUMS
Ar šo apliecinu, ka esmu informēts, ka mans aizbilstamais (dēls, meita – atbilstošo
pasvītrot) _____________________________ 2018. gada 26. oktobrī piedalīsies
(aizbilstamā vārds, uzvārds)
piedzīvojumu orientēšanās sacensībās jauniešiem “Nobīsties Jelgavā
2018”. Tās ir
piedzīvojumu orientēšanās sacensības, kas notiks Jelgavas pilsētas teritorijā no plkst. 17:00
līdz 23:00, kur jaunieši vecumā no 14 līdz 25 gadiem piedalīsies kontrolpunktu meklēšanā un
atraktīvu uzdevumu risināšanā, kā arī apgūs jaunas prasmes, piedaloties aizraujošā
pasākumā jauniešiem.
Esmu informēts, ka mans aizbilstamais pasākumā tiks iepazīstināts ar pasākuma iekšējiem
kārtības noteikumiem (drošības noteikumi, pasākuma programma, u.c.), ko apliecinās viņa
paraksts dalībnieku sarakstā. Vienlaikus piekrītu, ka gadījumos, kad netiks ievēroti šie
noteikumi vai citos ārkārtas gadījumos, pasākuma organizatora pārstāvis informēs mani,
zvanot uz tālruņa numuru ___________________________________. Sacensību noteikumu
pārkāpuma gadījumā mans aizbilstamais tiks atskaitīts no piedalīšanās pasākumā un
patstāvīgi dosies uz savu dzīves vietu.
Esmu informēts, ka aizdomu gadījumā par mana aizbilstamā alkohola vai citu
apreibinošu vielu lietošanu, tiks ziņots medicīnas iestādei un policijai.
Ar šo, es kā sava nepilngadīgā bērna (māte/tēvs/aizbildnis/aizgādnis – atbilstošo pasvītrot)
saskaņā ar 2018. gada 25. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679,
piekrītu pasākuma publiski pieejamu zonu ietvaros iegūstamās bērna personiskās informācijas
(personīgā attēla, balss) video un audio fiksācijai izmantošanai ar mērķi informēt un izglītot
darbā ar jaunatni iesaistītās puses par veiktajām aktivitātēm pasākuma laikā ar organizatora
mājas lapas, bukletu, sociālo tīklu vai citu mediju starpniecību pēc organizatora ieskatiem un
bez iepriekšējas papildu saskaņošanas.

_____________, 2018.gada ____._____________
(vieta)
(datums)

___________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

