
Kokneses sporta centra 

Velo orientēšanās / rogaininga sacensību 

NOLIKUMS 

1. MĒRĶI UN UZDEVUMI 

1.1. Popularizēt veselīgu un sportisku dzīvesveidu. 

1.2. Popularizēt velo sportu un orientēšanās sportu. 

1.3. Iepazīstināt dalībniekus ar Kokneses novada nozīmīgākajām vietām un apkārtni. 

 

2. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS  

Sacensības notiek Kokneses novada teritorijā, sacensību sākums un finišs pie Kokneses sporta centra 

Parka ielā 27a, Koknesē. Sacensības notiek 2017.gada 6.maijā plkst. 10:00.  

 

3. DALĪBNIEKI 

Sacensībās piedalās dalībnieki divās vecuma grupās – bērni, kas dzimuši 2004.gadā un jaunāki, un 
pieaugušo grupa, kurā startē visi dalībnieki, kas dzimuši 2003.gadā un vecāki. Sacensības notiek starp 
komandām, komandā 2 dalībnieki. 

 

4. PIETEIKŠANĀS UN FINANSIĀLIE NOTEIKUMI 

Dalībnieki piesakās sacensībām sacensību dienā līdz plkst. 9:45. Dalības maksa 1 EUR no katra 

dalībnieka. 

5. SACENSĪBU NORISE 

Sacensības sākas ar karšu un fotogrāfiju komplekta saņemšanu. Dalībnieki vispirms tiek iepazīstināti ar 

uzdevumu – meklēt dabā dažādus objektus, vadoties pēc kartes. Katrs atrastais objekts ir jānobildē, 

tādejādi pierādot, ka objekts ir atrasts. Dalībniekiem tiek arī noteikts konkrēts laiks, cik ilgi ir atļauts meklēt 

kontrolpunktus. Par katru nokavēto minūti dalībnieki zaudē punktus. Uzvar komanda, kas atļautajā laikā 

atrod visvairāk un visvērtīgākos objektus (savāc visvairāk punktus). Precīzs atļautais distances laiks un 

soda punkti par pārsniegto laiku tiks paziņoti sacensību dienā.  

6. APBALVOŠANA 

Sacensību uzvarētājus apbalvo ar medaļām, diplomiem un balvām. Apbalvo pirmās sešas vietas katrā 

grupā. 

7. SACENSĪBU VADĪBA 

Sacensības organizē Kokneses sporta centrs. 

8. TIESNEŠI 

Sacensības tiesā organizatoru nozīmēti tiesneši, sacensības protokolē organizatoru nozīmēti sekretāri. 

9. CITI NOTEIKUMI 

Sacensību organizatori un tiesneši garantē godīgu un precīzu sacensību izvešanas kārtību un to prasīs arī 

no sacensību dalībniekiem. Katrs dalībnieks atbild par savu atbilstību sacensību nolikumam. Par dalībnieka 

neatbilstību sacensību nolikumam, dalībnieks tiek izslēgts no tālākas dalības. Komandas dalībnieks ar 

savu parakstu pieteikumā apliecina veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai slodzei. Dalībnieki apņemas 

ievērot ceļu satiksmes noteikumus visas distances laikā. Dalībniekiem vēlama aizsargķivere. Bērni 

jaunākajā grupā pie starta tiek pielaisti tikai ar vecāku rakstisku atļauju. 


