
 
 

 

 
                      

        
 

Sacensības “Orientēšanās labirints 2017” sadarbībā ar Biedrību “A2” un ASICS 
 

Nolikums 
1. Mērķis un uzdevumi 

Sacensību “Orientēšanās labirints 2017” (turpmāk tekstā – Sacensības) rīkošanas 
mērķi ir popularizēt orientēšanās sportu kā iedzīvotājiem, dažāda vecuma grupām 
pieejamu sporta veidu Siguldas novadā, veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu svaigā 
gaisā un piesaistīt Fischer Slēpošanas centram jaunus klientus. 

 
2. Laiks un vieta 

Sacensības notiek Fischer Slēpošanas centrā, Siguldā, Puķu ielā 4 no 2017. gada 1. jūlija 
līdz 30. septembrim. 

 
3. Sacensību organizatori un vadība 

Sacensības organizē Fischer Slēpošanas centrs (SIA “Siguldas Sporta serviss”) 
sadarbībā ar Biedrību “A2” un ASICS Latvia. Labirinta autors - Jānis Bukins. 

 
4. Sacensību vecuma grupas 

 Dalībnieki tiek dalīti četrās grupās: 
1) bērni līdz 12 gadiem (S; V grupa); 
2) “open” grupa (S; V grupa). 

 
5. Sacensību norise 

Sacensības noris 3 orientēšanās labirintos. Sacensību dalībniekiem pie Fischer 
Slēpošanas centra klientu apkalpošanas speciālista tiek izsniegta kontrolkartiņa un 3 
labirintu kartes. Laiks tiek uzņemts brīdī, kad dalībnieks izskrien no Fischer Slēpošanas 
centra ēkas. Laiks tiek fiksēts, kad dalībnieks nodod kontrolkartiņu klientu 
apkalpošanas speciālistam. 
 
Bērnu līdz 12 gadiem grupas dalībniekiem jāsavāc 11 punkti: 

• ievadtrasē 5; 31-39;  

• vidējā trasē 4; 40-49; 

• garajā trasē 2; 51 un 57. 
“Open” grupas dalībniekiem jāsavāc 15 punkti: 

• ievadtrasē 6; 31, 32,33,35,38,39;  

• vidējā trasē 5; 41,43,45,47,49; 

• garajā trasē 4; 51,53,55,56. 
 

6. Dalības maksa 
Par vienu labirinta skrējienu, dalībnieks maksā 1 EUR. Dalības maksa skaidrā vai ar 
norēķinu karti veicama Fischer Slēpošanas centra kasē.  



                      

 

7. Vērtēšana 
Dalībnieki tiek vērtēti noteiktajās vecuma grupās pēc uzrādītajiem laikiem 
orientēšanās labirintā. 
 

8. Apbalvošana 
Sezonas noslēgumā tiks apkopoti kopējie rezultāti un katrā grupā labākie trīs rezultātu 
īpašnieki tiks apbalvoti ar balvām no ASICS un ISOSTAR. Bērnu grupas pirmo vietu 
ieguvēji iegūs balvā organizētu bērnu ballīti 180 EUR vērtībā no FLAMINGOS, bet 
absolūti ātrākais skrējējs “open” grupā iegūs lielo sacensību balvu – ASICS sporta 
apavus. 

 
9. Sacensību īpašie noteikumi 

Katrs dalībnieks var startēt neierobežotu reižu skaitu, ieskaitīts tiek tikai labākais no 
 uzrādītajiem rezultātiem. 

Patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks tiek diskvalificēts. 
Organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti sacensību nolikumā. 
Organizatori un visi citi, kas iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem 
tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem 
zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī 
to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem 
nelaimes gadījumiem trasē.  
 
Apstiprinot bērna vai audzēkņa dalību sacensībās vecāki vai pārstāvji, atsakās no 
jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā 
iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu 
rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā. 

  
Piedaloties sacensībās, dalībnieks piekrīt viņa fotogrāfiju izmantošanai publicitātes 
materiālos un publicēšanai Fischer Slēpošanas centra sociālajos tīklos un mājaslapā. 
Organizatori nav atbildīgi attiecībā pret dalībniekiem, ja dalībnieki nezina vai neievēro 
šo nolikumu. 

 
10. Papildus serviss 

Sacensību centrā darbojas WC, kafijas un našķu automāti. Par papildus samaksu 
iespējamas dušas un sauna. 
Kontakti – e-pasts: fsc@sigulda.lv vai tālruņi: 67970262 un 29118847. 
 

11. Informācija 
Aktuālā informācija par sacensībām un sacensību rezultāti periodiski tiks publicēti, lai 
dalībnieki varētu redzēt savus rezultātus: 

  https://www.facebook.com/fischersleposanascentrs/ 
www.siguldassports.lv 
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