
Novadnieku OPEN 2020 

Nolikums 

1. Mērķi un uzdevumi: 

1.1. Popularizēt sporta kāpšanas sportu; 

1.2. Aktīva, sportiska un veselīga dzīvesveida veicināšana.  

2. Laiks un vieta un organizatori:  

2.1. 2020. gada 29. novembris; sākums: plkst.11:00, reģistrācija startam no 10:00 līdz 

10.45; „Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads; 

2.2. Sacensības organizē biedrība “Novadnieku attīstībai” un Latvijas Alpīnistu savienību 

(LAS).  

3. Dalībnieki, dalībnieku reģistrācija:  

3.1. Dalība sacensībās pieejama visiem interesentiem. Sacensības norisināsies 6 ieskaites 

grupās, 3 vecuma kategorijās – ED grupa (Zēni un meitenes līdz 15 gadiem), CB grupa 

(Zēni un meitenes no 16 līdz 20 gadiem), A grupa (Zēni un meitenes vecāki par 21gadu). 

3.2. Sacensībām jāreģistrējas sūtot informāciju uz e-pastu: sandra.plocina@gmail.com, 

norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu un ieskaites grupu, dalībnieks ir reģistrēts sacensībām 

pēc dalības maksas samaksas;  

kontaktpersona – Sandra Plociņa 29163386. 

3.3. Dalības maksa:  

ED, CB grupām apmaksājot līdz 22. novembrim  – EUR 5, pēc un sacensību dienā EUR 

7,00 

A grupai apmaksājot līdz 22. novembrim  – EUR 7,00, pēc un sacensību dienā EUR 10,00 

Dalības maksa iemaksājama biedrības „Novadnieku attīstībai” norēķinu kontā: 

biedrība „Novadnieku attīstībai”,  

reģistrācijas Nr.40008111944,  

norēķinu konts AS 

„SEB Banka” LV95UNLA0050018206914 

3.4. Dalībniekiem jāierodas sacensību norises vietā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms sacensību 

sākuma lai veiktu reģistrāciju. 

4. Sacensību noteikumi: 

4.1. Dalībnieki veic dažādas grūtību pakāpes maršrutus (kopā 20 maršruti).  

4.2. Sacensību uzvarētāju nosaka kopējā punktu summa pēc visu maršrutu veikšanas. 

Rezultātu veido iegūto punktu summa. Ja, pēc visu maršrutu veikšanas, diviem vai 

vairākiem ieskaites grupas dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, uzvarētāju nosaka Fināls. 

Fināls katrai grupai atsevišķs. Finālisti veic vienu distanci. Vērtē izietās distances garumu 

un laiku. 

Visu maršrutu veikšanai paredzētas 4 stundas (atkarībā no dalībnieku skaita, 

izpildes laiks var tikt mainīts). 
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4.3. Punktu skaitīšana – ja sacensību dalībnieks maršrutu izkāpj ar 1 reizi tad par attiecīgo 

maršrutu saņem 10 punktus, ja ar 2. reizi - 7 punktus, 3. reizi - 5 punktus, ar jebkuru nākošo 

reizi dalībnieks saņem 3 punktus, ja dalībnieks maršrutu neveic tad 0 punktu.  

5. Sacensību programma: 

10:00 Reģistrācija sacensībām 

11:00 Sacensību sākums 

15.00 – 15.20 rezultātu apkopošana 

15:30 Fināls/ Apbalvošana (laiks var mainīties) 

 

Galvenais tiesnesis: Normunds Reinbergs 

Koordinators: Sandra Plociņa tel nr. 29163386, sandra.plocina@gmail.com 
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