
  

Ģimeņu autoorientēšanās sacensības  

“Pa Mārupes novada Goda apli”  

NOLIKUMS 
 

Sacensību organizators: Mārupes novada Dome, Mārupes Kultūras nams. 

Sacensību oficiālās personas: 

Sacensību galvenais tiesnesis                 Andris Būmanis /nac.kat.autosportā/ 

Sacensību sekretārs                                Zanda Melkina 

Distancē                                brīvprātīgie palīgi 

Pasākuma mērķis: Iepazīt Mārupes novadu, tā vēsturi, veicināt ģimeņu aktīvo atpūtu un 

popularizēt drošu satiksmi.  

1. Auto orientēšanās sacensības hronoloģiskā secība:  

1.1 Sacensības notiek 2018.gada 12.maijā pa Mārupes novada ceļiem, t.sk., līdz  

35 % pa grunts ceļiem. 

1.2 Ekipāžu reģistrācija elektroniski. Pieteikumu apstiprināšana sacensību dienā 

Mārupes kultūras namā no plkst. 12.00 līdz 12.30. 

1.3 Dalībnieku ekipāžu starta saraksta publicēšana un dalībnieku sapulce 

 no plkst. 12.30 līdz 12.50.  

1.4 Sacensību starts no plkst. 13.00. 

1.5 Provizoriskais sacensību ilgums 2,5 stundas no mašīnas starta laika, paredzamais 

distances garums – 50 līdz 55 km. 

1.6 Sacensību finišs pie Mārupes Kultūras nama. 

1.7 Iepriekšējo rezultātu paziņošana plkst.18.00. 

1.8 Rezultātu paziņošana un dalībnieku apbalvošana Dziedošo ģimeņu 

sadziedāšanās koncerta „Vienkāršas lietas” laikā, Mārupes Kultūras namā no 

plkst.19.00.  

 

2. Sacensību dalībnieki un reģistrācija: 

2.1 Sacensībās var piedalīties automobiļu un motociklu ekipāžas, kas pieteikušas savu 

dalību Nolikuma 2.3. punktā noteiktajā kārtībā. Sacensību dienā pieteikumā 

iespējamas izdarīt nelielas izmaiņas. 

2.2 Sacensību ekipāžai (ne mazāk kā divi dalībnieki, automašīnā var atrasties 

pasažieri, ja to vietas aprīkotas atbilstoši LR CSN (Ceļu satiksmes noteikumi) ar 

drošības jostām un, ja nepieciešams, bērnu sēdeklīšiem) ar automašīnu vai 

motociklu, kam ir derīga civiltiesiskā apdrošināšana un CSDD (Ceļu satiksmes 

drošības direkcija) pielaide satiksmei, jāierodas uz dalībnieku reģistrāciju 

nolikumā noteiktajā laikā un vietā. Aizpildot dalības pieteikumu, 

automašīnas/motocikla vadītājs un ekipāžas dalībnieki ar saviem parakstiem 

apliecina, ka ir iepazinušies ar sacensību nolikumu, tas viņiem ir saprotams, un 

viņi apņemas ievērot visus tā nosacījumus. Tāpat sacensību dalībnieki apņemas 

ievērot visus LR tiesību aktus saistībā ar izmantojamās automašīnas ekspluatāciju, 

drošumu un tehnisko stāvokli, kā arī ievērot visas LR CSN prasības sacensību 

laikā, un pilnībā atbild par to neievērošanas sekām. 

2.3 Sacensībām jāpiesakās iepriekš elektroniski uz e-pastu 

andris.bumanis@gmail.com līdz 10.05.2018., nosūtot pieteikuma anketu 

mailto:Andris.bumanis@gmail.com


(pielikumā). Sacensību dienā jāapstirina pieteikuma izdruka ar parakstiem, ja 

nepieciešams, uz vietas var reģistrēt izmaiņas pieteikumā. 

2.4 Ekipāžas dalībnieki trases dokumentāciju, kurā ietilpst maršruta karte ar 

pārbraucienu laika normām, apmeklējamo objektu identifikācijas fotogrāfijām un 

papilduzdevumiem saņem 10 min pirms starta 

2.5 Ekipāžas dalība sacensībās - bezmaksas. Dalībnieku skaits ierobežots (līdz 30 

ekipāžas). 

2.6 Sacensību trases veikšanai ir nepieciešams sekojošs aprīkojums:  

- digitālais fotoaparāts ar iespēju uzstādīt tajā fotografēšanas laika 

fiksāciju vai cita ierīce ar iespēju tajā uzrādīt foftogrāfiju ar tās veikšanas 

laiku, kā arī ar iespēju veikt videoierakstu; 

- elektroniskais pulkstenis, kurš būs jāuzstāda pēc sacensību oficiālā 

kontrolpulksteņa rādījuma; 

- vēlama viedierīce ar interneta pieslēgumu; 

- vismaz vienam ekipāžas dalībniekam jābūt sporta apavos; 

- līdz 2 eiro sīknaudas uzdevuma izpildei. 

 

3. Sacensību gaita: 

3.1 Starta intervāls starp ekipāžām - 2 minūtes. 

3.2 Trase ietver kontrolpunktus, kuru apmeklēšana jāveic uzdotajā secībā, bet ceļus, 

pa kuriem pārvietoties no viena kontrolpunkta uz nākamo, patstāvīgi izvēlas paši 

dalībnieki. 

3.3 Trase jāveic, ievērojot maršruta kartē norādītās laika normas.  

3.4 Ierodoties fotogrāfijā redzamajā objektā-kontrolpunktā, noteiktās laika normas 

atbilstošajā pilnajā minūtē jāveic izsniegtajai fotogrāfijai /t.i., atbilstošā rakursā/ 

vai uzdevumam  atbilstošs uzņēmums. 

3.5 Atsevišķos objektos būs papildus uzdevumi, kuru izpildes laiks ir iekļauts nākamā 

posma laika normā. 

3.6 Ja kādu iemeslu dēļ kontrolpunkts ir apmeklēts ar kavējumu vai apsteigumu, 

atskaites punkts laika normai uz nākošo objektu-kontrolpunktu ir fotografēšanas 

laikā fiksētais pulksteņa rādījums pilnās minūtēs.  

3.7 Situācijā, kad kontrolpunkts netiek atrasts un iztrūkst laika fiksēšanas momenta, 

pie iepriekšējās laika normas ir jāpieskaita nākošā kontrolpunkta apmeklējuma 

laika norma, kas kopā dod jaunu laika normu sekojoša objekta apmeklējumam. 

3.8 Sacensību neatņemama sastāvdaļa ir papildsacensības – viktorīnas vai citi 

uzdevumi, kuri tiek izziņoti maršruta dokumentos vai uz vietas objektos. 

3.9  Sacensību organizatori var paredzēt slēptos kontrolpunktus. 

3.10 Sakarā ar to, ka autoorientēšanās sacensības notiek Latvijas Goda apļa 

pasākumu ietvaros, ekipāžas vēlams noformēt atbilstoši svētkiem. 

3.11 Ekipāžai pēc finiša nekavējoties jāierodas sacensību sekretariātā, jānodod 

maršruta karte ar starta-finiša tiesneša atzīmēm un atbildēm, kopā ar sacensību 

tiesnesi un sekretāru jāveic fotogrāfiju salīdzināšana rezultātu noteikšanai. 

3.12 Ja kādu iemeslu dēļ ekipāža neturpina sacensības, par to ir jāziņo sacensību 

sekretāram pa telefonu 29183801.  



3.13 Sacensību ekipāžas tieša pavadīšana ar citu transportlīdzekli trasē 

aizliegta. Fiksēta pārkāpuma gadījumā attiecīgā dalībnieku ekipāža tiek 

diskvalificēta. 

 

4. Rezultātu noteikšana: 

4.1 Pirmais kritērijs - visu maršruta kartē uzrādīto objektu-kontrolpunktu 

apmeklējums un fotogrāfijās redzamo objektu atbilstība oriģinālam vai 

uzdevumam. Nepareizi  fiksēts objekts tiek traktēts kā neapmeklēts kontrolpunkts. 

Tālākā rezultātu izvērtēšanā ekipāžas tiek sarindotas pēc pirmā kritērija izpildes 

apjoma, t.i. pirmajās vietās tās ekipāžas, kas apmeklējušas visus kontrolpunktus, 

zemāk – ar 1, 2, 3 neieskaitītiem k/p. Situācijā, kad ekipāžu uzrādītais rezultāts ir 

vienāds, tiek ņemts vērā otrais vērtēšanas kritērijs. 

4.2 Otrais kritērijs – punktu summa: 

- laika normu atbilstība noteiktajam – pareizā laikā veikts fotouzņēmums – 1 

punkts; 

- pareizi atbildēts jautājums – 1 punkts; 

- uzdevuma pareiza izpilde – 1 punkts; 

4.3.Vienāda rezultāta gadījumā tiek piemērots trešais kritērijs – kopējais nobrauktais 

kilometru daudzums (jo mazāk nobraukto kilometru, jo augstāks rezultāts). 

 

5. Apbalvošana: 

5.1 Rezultāti tiek noteikti kopvērtējumā, kā arī divās ieskaites grupās – atsevišķi 

automašīnu grupā un atsevišķi motociklu grupā, ja tāda ir. 

5.2 Ekipāžas, kuras sacensībās izcīnījušas pirmās trīs vietas, tiek apbalvotas.  

5.3 Organizatori ir paredzjuši arī pārsteiguma un veicināšanas balvas. 

5.4 Apbalvošana notiek Mārupes Kultūras namā 12.maijā Dziedošo ģimeņu 

sadziedāšanās koncerta laikā. 

 

Iepriekšēja pieteikšanās uz e-pastu andris.bumanis@gmail.com līdz 10.05.2018.  vai 

līdz ierobežojuma (30 ekipāžas) sasniegšanai un papildus informācija pa tālruņiem 

29184872, 29183801. 
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