
JŪRAS SVĒTKI 2018 
KOLKA 

 
Orientēšanās sacensības “Pirātu dārgumu meklēšana”  

N O L I K U M S 
 

1. Mērķis un uzdevumi 
1.1. Popularizēt orientēšanās aktivitātes Kolkā un Dundagas novadā. 
1.2. Veicināt veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju sportiskā garā bērniem un pieaugušajiem.  
 

2. Vieta un laiks 
Sacensības notiks 2018. gada 14 jūlijā pie Kolkas tautas nama. Sacensību sākums plkst.12:45. 
Pieteikšanās un reģistrācija no plkst.12.30. 

 
3. Sacensību dalībnieki  

3.1. Orientēšanās sacensībās var piedalīties jebkurš veselīga dzīvesveida piekritējs ar minimālām 
zināšanām par orientēšanos apvidū.  

3.2. Sacensībās var piedalīties gan individuāli, gan komandā (2-4dalībnieki).  
3.3.      Dalībnieki tiek dalīti, vērtēti un apbalvoti sekojošās vecuma grupās:                       

1) Ģimenes grupa (vismaz 1 pieaugušais un 1 bērns vai jaunietis) 
2) Jauniešu grupa (13-18 g.v. ) 
3) Pieaugušo grupa (18+)   

Individuālie dalībnieki var piedalīties jauniešu vai pieaugušo grupās atkarībā no vecuma. 

4. Orientēšanās kārtība un noteikumi 
4.1. Komandas vai individuālie dalībnieki startē ar 3 min intervālu. 
4.2. Sacensību startā komanda vai individuālais dalībnieks saņem Kolkas karti ar tajā atzīmētiem 

kontrolpunktiem, kurus var apmeklēt numurētā vai pašu izvēlētā secībā. Dabā kontrolpunkti redzami kā 
“lukturi” oranžā un baltā krāsā. Komandai visi punkti jāapmeklē kopā. 

4.3. Startā komandai vai individuālajam dalībniekam tiek izsniegts maisiņš, kurā jāieliek katrā kontrolpunktā 
atrastie “pirātu dārgumi” (viens no katra kontrolpunkta). “Dārgumi” var atrasties 5m rādiusā no 
kontrolpunkta un tiem ir atsevišķa leģenda. Atrastie dārgumi jāatrāda kontrolpunktu un finiša tiesnešiem 
un pēc finiša paliek pie dalībniekiem. Rezultāts tiks ieskaitīts tikai tad, ja maisiņā būs “dārgumi” no 
visiem kontrolpunktiem. 

4.4. Distancē dalībniekiem jāpārvietojas tikai kājām un jāievēro ceļu satiksmes noteikumi un drošība. 
4.5. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli. 
4.6. Reģistrējoties sacensībām katrs dalībnieks ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot doto 

pasākuma nolikumu un sacensību rīkotāja norādījumus, ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un 
neiebilst pret sacensību laikā organizatoru uzņemto foto vai video materiālu izmantošanai pašvaldības 
masu saziņas avotos. 
 

5.  Sacensību vērtēšana un apbalvošana 
5.1. Komandas un individuālie dalībnieki tiek vērtēti kopā, noteiktajās vecuma grupās. Vietas nosaka pēc 

distancē uzrādītā laika.  
5.2. Katrā grupā tiek apbalvoti pirmo vietu ieguvēji. 

 
6. Pieteikumi 

Pieteikties sacensībām var, iepriekš zvanot 29297797 (Ineta) līdz 13. jūlijam vai sacensību dienā līdz 
12:45.  
 


