Pasākums “Vēsturiskā orientēšanās Viļakas pilsētā”
Viļakā, 2020
Vispārējā informācija: Pasākumu “Vēsturiskā orientēšanās Viļakas pilsētā” organizē Viļakas
novada muzejs sadarbībā ar Viļakas novada tūrisma informācijas speciālisti un Viļakas novada
jauniešu centru.
Norises laiks: 2020.gada 1.augusts.
Norises vieta: Viļakas pilsētas teritorija
1. Vēsturiskās orientēšanās pasākuma mērķis: interaktīvi, ar dažādām aktivitātēm popularizēt
Viļakas novada vēsturi un pievērst cilvēku uzmanību savas dzimtās vietas vēsturei.
2. Dalībnieki:
2.1.
Pasākumā aicinām piedalīties ģimenes, draugus, vai arī individuālus interesentus.
Individuāli var piedalīties no 13 gadu vecuma.
2.2.
Ģimenes un draugi sākot ar divu cilvēku sastāvu var veidot komandu.
2.3.
Organizatori, nepaskaidrojot iemeslus, var nepielaist komandu startam, ja rodas
aizdomas, ka komandas dalībnieki atrodas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu
vielu ietekmē.
3. Pieteikšanās un reģistrācija:
3.1. Individuālus dalībniekus un komandas aicinām pieteikties līdz 29.07.2020. plkst.17.00.
Sūtot epastu: vilakasnovadamuzejs@vilaka.lv, vai zvanot pa tālruni 28386859, norādotkomandas nosaukumu vai dalībnieka vārdu, uzvārdu.
3.2. Komanda vai indivuāli dalībnieki skaitās pieteikti ar brīdi, kad organizatori ir saņēmuši
e-pastu vai telefona zvanu.
3.3. Dalībnieki pirms orientēšanās pasākuma personiski parakstās reģistrācijas lapā.
Parakstot reģistrācijas lapu, dalībnieki apliecina, ka paši uzņemas atbildību par savu
veselības stāvokli, apņemas ievērot un nepārkāpt vēsturiskās orientēšanās pasākuma
nolikuma prasības un necelt pretenzijas pret organizatoriem par iespējamām traumām, kas
radušās pašu dalībnieku vainas, pārslodzes vai apstākļu nenovērtēšanas dēļ. Dalībnieki
pirms starta, parakstot reģistrācijas lapu, apstiprina, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un
uzņemas pilnu atbildību par savu drošību. Ar savu dalību piekrīt pasākuma video un bilžu
publicēšanai sociālajos tīklos reklāmas nolūkos.
3.4. Pieteikties un reģistrēties varēs arī pasākuma dienā.
4. Pasākuma gaita:
4.1. Pasākums notiek ar kājām
4.1. Pasākuma laikā dalībniekiem veicamie uzdevumi notiek Viļakas pilsētas teritorijā.
4.2. Pasākuma sākuma posms ir Viļakas novada muzeja izstāžu zāle (Klostera iela 1,
Viļaka), kur katram dalībniekam tiek iedoti trīs uzdevumu veidi, par kuru atminēšanu saņem
konkrētus punktus, tajā pašā laikā tiek fiksēts katra pasākuma dalībnieka vai komandas
individuālais laiks, kas pavadīts pildot uzdevumus, lai beigās varētu noteikt pasākuma
uzvarētājus.
4.3. Pasākuma uzdevumi:
4.3.1 Katram tiks iedots Viļakas pilsētas vecais ceļvedis, uzdevums jāatrod mūsdienu ēkas
un jāuzraksta adrese. Katram līdzi būs iedota pilsētas karte ar ielām.
4.3.2. Pēc apraksta jāatrod 6 objekti, kuros būs jāatmin dažādu veidu uzdevumi

4.3.3. Daži sportiski uzdevumi.
4.4. Laiks, ko dalībnieki pavada orientēšanās pasākumā ir aptuveni 2,5-3h.
5. Sākums:
5.1. Dalībnieku tikšanās vieta ir Viļakas novada muzeja izstāžu zāle (Klostera iela 1,
Viļaka).
5.2. Komandu un individuālā reģistrācija aktivitātes dienā ir no plkst 11.30 ,notiek izloze,
kādā secībā komandas startēs.
5.3. Katra komanda vai individuālais dalībnieks startē individuāli līdz 2 minūšu intervālam.
Sacensību organizatori fiksē katras komandas individuālo starta laiku.
6. Finišs:
6.1. Pasākuma “Vēsturiskā orientēšanās Viļakas pilsētā ” finišs ir tās sākuma punktā
– Viļakas novada muzeja izstāžu zālē, Klostera ielā 1, Viļakā.
6.2. Komanda finišē pilnā sastāvā, piesakoties pie organizatoriem.
7. Labākais rezultāts:
7.1. Komanda, kas ieguvusi vislielāko punktu skaitu, ir uzvarējusi.
7.2. Vienāda rezultāta gadījumā, tiks vērtēts komandu finiša kontrollaiks.
7.3. Labakais rezultāts komandām un individuālajiem dalībniekiem tiek noteikts atsevišķi.
8. Apbalvošana:
8.1. Uzvarētāju apbalvošana notiek 2020.gada 1.augustā pēc pasākuma.
8.2. Dalībnieki tiek apbalvoti divās grupās -komanda un individuālie ar I, II, III vietu ar
saldām balvām, pārējie saņem pateicības.
9. Drošības pasākumi:
9.1. Dalībniekiem orientēšanās laikā pārvietojoties obligāti jāievēro visi ceļu satiksmes
noteikumi (CSN).
9.2. Visiem aktivitātes dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības aktivitātes
gaitā. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par apkārtējo vidi.
9.3. Katrs aktivitātes dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un nepieciešamo
medikamentu lietošanu.
9.4. Starp citiem dalībniekiem jāievēro valstī noteikti 2 m distance.
9.5. Komandai visu orientēšanās laiku jāpārvietojas kopā un dalībniekiem jābūt vienam
no otra redzamā attālumā.
10. Atbildība:
10.1. Reģistrējoties katrs dalībnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies un apņemas
ievērot doto pasākuma nolikumu, tehniskās prasības un sacensību rīkotāja norādījumus, kā
arī ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.
10.2. Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt dalībnieku
komandu.
11. Nolikuma izmaiņas:
11.1. Orientēšanās organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas sacensību
nolikumā un gaitā, par to savlaicīgi informējot komandu pārstāvjus.
Kontaktinformācija:
Viļakas novada muzejs
Balvu iela 13, Klostera iela 1, Viļaka,
28386859
Rita Gruševa, vilakasnovadamuzejs@vilaka.lv

