Moto-orientēšanās sacensību nolikums.
Jēkabpils, 13.07.2019
1. Mērķis un uzdevumi.
1. Veicināt aktīvu un interesantu dzīvesveidu.
2. Popularizēt motociklu kā ikdienai un ceļošanai ērtu pārvietošanās
līdzekli.
3. Noskaidrot labākos Jēkabpils apkārtnes pazinējus.
4. Gūt pozitīvas emocijas.

2. Sacensību organizatori
1. Biedrība „MC Brīvības Gari”

3. Norises laiks
1. 13.07.2019., Jēkabpils pilsētas un tuvējās apkārtnes teritorija. Starts un
finišs Krustpils brīvdabas estrādē (saliņā). Starts atvērts no 11:00 (tiek
sākta laika atskaite). Finišs līdz 14:00.
2. 14:15 Finišs tiek slēgts un nefinišējušās komandas tiek izslēgtas no
sacensībām.

4. Dalībnieki
1. Sacensībās drīkst piedalīties ikviens interesents, kura rīcībā ir tehniskā
kārtībā (ar TA) esošs motocikls vai motorolleris un vadītājam ir
attiecīgās kategorijas vadītāja apliecība.
2. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli,
nepieciešamajām prasmēm transportlīdzekļa vadīšanā, apņemas ievērot
CSN, sacensību nolikumu, organizatoru norādījumus un apliecina to ar
parakstu pieteikuma formulārā pirms startēšanas sacensībās.
3. Dalībnieki apņemas necelt pretenzijas pret sacensību organizatoriem
vai citām pasākumā iesaistītajām personām par jebkādiem tiešiem,
netiešiem, paredzamiem vai neparedzamiem fiziskiem un materiāliem
zaudējumiem, iespējamām traumām vai transportlīdzekļa bojājumiem
un bojājumiem trešajām personām, kas var rasties pasākuma norises
gaitā.
4. Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki 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.
5. Dalībnieks apņemas ievērot drošas braukšanas principus, neapdraudēt
sevi un citus sacensību un ceļu satiksmes dalībniekus.
6. Katrs dalībnieks drīkst startēt tikai vienas komandas ieskaitē.

7. Ja sacensību norises laikā kāds no komandas dalībniekiem ir spiests
izstāties veselības vai tehnisku apstākļu dēļ, komandas pienākums ir
ziņot organizatoriem (SMS vai zvans uz leģendā norādīto tālruņa
numuru). Tādā gadījumā arī nepilnā sastāvā komanda drīkst turpināt
dalību sacensībās.
8. Ja sacensību laikā ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, dalībnieki
sniedz pirmo palīdzību iespēju robežās un nekavējoties sazinās ar
neatliekamo medicīnisko palīdzību (113) un informē par to
organizatorus.
9. Sacensību rīkotājiem ir tiesības nepielaist dalībnieku pie sacensībām, ja
ir aizdomas par alkohola, narkotiku, vai citu apreibinošo vielu
lietošanu, kā arī diskvalificēt komandu, ja tas tiek konstatēts sacensību
laikā.
10. Sacensību rīkotājiem ir tiesības publicēt sacensību laikā uzņemtās
fotogrāfijas publicitātes vajadzībām.
11. Komanda var saņemt diskvalifikāciju par nolikuma neievērošanu.
12. Komandas komplektācija: minimums 2 (vismaz 2 motocikli),
maksimums 6 dalībnieki.
13. Dalības maksa – vakara pasākuma apmeklēšanas biļetes iegāde.
14. Visiem dalībniekiem ir jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā
nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

5. Ekipējums
1. Uz galvas aizsprādzētas aizsargķiveres lietošana katram komandas
dalībniekam pārbraucienu laikā ir obligāta!
2. Par punkta 5.1. neievērošanu seko dalībnieka diskvalifikācija.
3. Komandas rīcībā ir jābūt rakstāmpiederumiem, vismaz vienam pilnībā
uzlādētam digitālajam fotoaparātam vai viedtālrunim ar fotografēšanas
funkciju un bilžu ielādēšanas (USB vads vai SD karte) aprīkojumu.
4. Katrs dalībnieks individuāli ir atbildīgs par sava transportlīdzekļa
tehnisko stāvokli.

6. Dalībnieku reģistrācija.
1. Komandas sastāva pieteikšana ir jāveic līdz 12.07.2019. pulksten 21:00
2. Maksimālais pieteikto komandu skaits ir 24. Ja tas tiek sasniegts,
iespēja pieteikties tiek priekšlaicīgi apturēta.
3. Dalības pieteikšana sacensībām sacensību dienā (pie nosacījuma, ja
netiek pārsniegts maksimālais komandu skaits) uz vietas Krustpils
saliņā no 10:00-10:30.
4. Pieteikums mājas lapā (http://www.mcbg.lv): reģistrācijas formā, kurā
ir jānorāda komandas nosaukums, e-pasts, kapteiņa un pārējo
dalībnieku vārdi, uzvārdi (moto klubs, organizācija, ja vēlas). Komanda
ir pieteikta tajā brīdī, kad ir saņemts apstiprinājuma e-pasts no
organizatoriem. Informāciju par pasākuma norisi un dalību var saņemt
zvanot uz tālruni 29816282 (Jānis) vai rakstot uz e-pastu
janis@mcbg.lv.

7. Sacensības
1. Precīzas norādes par to, kāda ir sacensību gaita, komandas saņems
10:45 komandas kapteiņu kopsapulcē, vai pēc starta – tie, kas
reģistrējušies pēc 10:30.
2. Komandai tiks izsniegta Jēkabpils pilsētas un apkārtnes karte ar
kontrolpunktu (KP) atzīmēm un leģenda ar veicamajiem uzdevumiem.
3. Kartē atzīmētajos kontrolpunktos (KP) komanda uzņem kopbildi ar
atrasto objektu fonā, kurā redzami visi komandas dalībnieki -1
(izņemot fotogrāfu).
4. KP foto ir jāveic objekta tiešā tuvumā, aizliegts izmantot optiskās
tālummaiņas funkciju, lai maldinātu sacensību organizatorus.
5. KP vērtība ir 1pt, 2pt, 3pt, 4pt.
6. Obligātais punkts (OP) ir atzīmēts kartē un pie tā ir norādīts laiks.
Precīzi šajā laikā ir jāierodas norādītajā vietā, jāreģistrē sava ierašanās
punktā (pie tiesneša) un jāpilda organizatoru sagatavots uzdevums.
Atkarībā no uzrādītā rezultāta OP komanda var nopelnīt no 1pt. līdz
10pt. Ja komanda nokavē savu ierašanās laiku tā saņem -15pt. sodu.
7. Lai iegūtu papildus punktus, dalībniekiem ir iespēja pildīt arī papildus
uzdevumus, kas tiks izsniegti kopā ar leģendu. Par katra uzdevuma
izpildīšanu komanda saņem attiecīgā uzdevuma punktus. Attēlā jābūt
redzamam vismaz vienam komandas biedram vai arī visai komandai, ja
to prasa uzdevums.
8. Dalībnieki brīvi plāno maršrutu pēc saviem ieskatiem.
9. Distances kontrollaiks 3h (bet ne ilgāk kā līdz 14:00). Katra nokavētā
minūte: -1 punkts no komandas punktu summas. 14:15 Finišs tiek
slēgts un nefinišējušās komandas tiek izslēgtas no sacensībām.
10. Komanda startē un finišē nemainīgā sastāvā. Finiša laiks tiek fiksēts ar
uzņemtu pēdējo fotoattēlu (finišā nofotografējot organizatoru teltī
esošu pulksteni).
11. Pēc finiša komandas pārstāvis uzrāda KP un uzdevumu bildes vai arī,
vajadzības gadījumā, ielādē organizatoru datorā un veic
paskaidrojumus, ja tādi nepieciešami. Katru KP vai uzdevumu drīkst
raksturot tikai viena skaidra un nepārprotama bilde.
12. Rezultāti tiek apkopoti vakara gaitā. Uzvarētāji tiek paziņoti un
apbalvoti vakara daļā, ap 20:00.
13. Uzvar komanda ar lielāko punktu summu.
14. Vienādu punktu skaita gadījumā tiks vērtēts komandas kontrollaiks.
15. Lai izslēgtu negodīgas spēles principu, komandām ir atļauts
fotografēt nolikuma pārkāpumus, ja tādi tiek konstatēti (piem.,
neatļautu transportlīdzekļu izmantošana, u.c.) un informēt par to
organizatorus.

8. Apbalvošana
1. Sacensību pirmo trīs vietu apbalvošana vakarā uz skatuves. Apmēram
ap 20:00
1. 1. vieta – 150 EUR naudas balva
2. 2. vieta – 100 EUR naudas balva
3. 3. vieta – 50 EUR naudas balva
2. Protesti un iebildumi iesniedzami organizatoriem 10 minūšu laikā pēc
finiša rakstiskā veidā.
3. Nolikums var nedaudz mainīties. Sekojiet līdzi! V2 – 17.06.2019

