Piedzīvojumu sacīkstes “Mamutu medības 2020”
Nolikums
Organizators: Biedrība „Bērnu un jauniešu organizācija “Jaunie Vanagi””
Laiks: 1.-2. februāris 2020. gads
Vieta: Mazsalaca, Mazsalacas novads
Mērķis un uzdevumi:
1. Saliedēt komandu nestandarta apstākļos izmantojot uzdevumus, kuru paveikšanai jāpielieto
fiziskais spēks, loģika, atjautība un drosme.
2. Mācīties saglabāt skaidru prātu un draudzīgu atmosfēru gan pildot uzdevumus, gan
pārvietojoties trasē.
3. Veicināt komandas darbu, uzlabot sociālās prasmes pildot uzdevumus un esot trasē.
4. Iedrošinat uzticēties sev un saviem komandas biedriem ekstrēmos apstākļos.
5. Iziet ārpus savas komfortzonas, izaicināt sevi gan emocionāli, gan fiziski un iepazīt savas
un komandas biedru vājās un stiprās puses.
6. Apgūt un praktizēt elementāras un vērtīgas āra dzīves iemaņas.
7. Iepazīties ar nakts orientēšanās sportu.
8. Aktīvi un veselīgi pavadīt laiku dabā.
1. “Mamutu medības”
1.1. Sacīkstes notiek naktī no 1. uz 2. februāri (no sestdienas uz svētdienu).
1.2. Dalībnieku ierašanās notiek sestdien, no plkst. 19:00 līdz 20:00.
1.3. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 19:00 līdz 20:15.
1.4. Komandu kapteiņu sanāksme plkst. 21:00.
1.5. Sacīkšu starts plkst. 22:00.
1.6. Paredzamais komandas laiks trasē: 9 stundas.
1.7. Apbalvošana – svētdien, plkst. 9:00.

2. Komanda
2.1. Komanda sastāv no 5 dalībniekiem, vecumā no 14 gadiem, abu dzimumu pārstāvjiem.
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2.2. Komandas nosaukumu mainīt nav iespējams, komanda piedalās ar pieteikumā ierakstīto
nosaukumu.
2.3. Komanda drīkst mainīt sastāvu jeb meklēt kādam savas komandas biedram aizvietotāju līdz
pat sacensību dienai. Sacensību dienā reģistrējoties tiek norādīti komandas dalībnieku dati
(vārds, uzvārds, dzimšanas diena).
2.4. Dalībniekiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, nepieciešama vecāku atļauja lai piedalīties
sacīkstēs. Vecāku atļauja meklējama kopā ar pieteikuma anketu BJO „Jaunie Vanagi” mājas
lapā www.jaunievanagi.lv/mamutu-medibas.
2.5. Aizpildot anketu, visi komandas dalībnieki personiski uzņemas atbildību par savu veselības
stāvokli un apņemas nepārkāpt sacīkšu “Mamutu medības 2020” nolikumu.
3. Komandas kapteiņu sapulce
3.1. Komandai ir jābūt vienam kapteinim, kurš piedalīsies komandas kapteiņu sapulcē.
3.2. Sapulce notiek sacensību dienā pirms starta plkst. 21.00.
4. Laika fiksēšana
4.1. Komandai pie reģistrācijas izdod SportIdent atzīmēšanās karti – identu, lai fiksētu pavadīto
laiku trasē:
4.1.1.

Kopējais laiks no starta līdz finišam;

4.1.2.

Gaidīšanas laiks pie LKP.

4.2. SportIdent atzīmēšanās karte finišā ir jāatdod atpakaļ organizātoriem.
4.3. SportIdent atzīmēšanās kartes nozaudēšanas/bojāšanas gadījumā jāmaksā 65,00 eiro.
4.4. Reģistrējoties, komandas kapteinis paraksta līgumu par SI-identa izmantošanu.

5. Starts.
5.1. Visām komandām ir kopīgais starts plkst. 22:00 pēc tiesneša signāla.
5.2. Komandām jāierodas uz startu 21.50.
5.3. Trases laiks tiek skaitīts no brīža, kad ar SI-identu atzīmējas stacijā “Start”.
5.4. Komanda atzīmējas stacijā “Start” laika posmā no 22.00 līdz 22.15, bet ne vēlāk.
5.5. Komandai obligāti jāstartē pilnā sastāvā.
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6. Trase.
6.1. Starts un finišs atrodas vienā vietā.
6.2. Visas trases veikšanai tiek dots kontrollaiks 9 stundas.
6.3. Trases kontrolpunkti atrodas ārpus pilsētas.
6.4. Trasē ir 8 lielie kontrolpunkti (turpmāk tekstā LKP) ar 2 dažādiem pārbaudījumiem.
Pārbaudījumi ietver uzdevumus, kas prasa gan fizisku piepūli (virvju pārejas, tranšejas,
sniega šķēršļi, u.c.), gan atjautību un komandas darbu.
6.5. Trasē atrodas 8 mazie kontrolpunkti (turpmāk tekstā MKP), kurus komandai nav obligāti
jāatrod, bet to atrašana dod punktus kopvērtējumā un atvieglojumu vienam konkrētam
uzdevumam.
7. Trases veikšanas noteikumi
7.1. LKP un MKP komandas apmeklē brīvi izvēlētā secībā.
7.2. Distances plānošanai aizliegts izmantot datoru un specializētas datorprogrammas.
7.3. Komanda distancē pārvietojas tikai ar kājām, sacensību laikā ir stingri aizliegts izmantot
jebkādus transporta līdzekļus.
7.4. Pārvietojoties trasē, navigācijai atļauts izmantot tikai mehānisko kompasu, pulksteni un
sacensību rīkotāju izsniegtās kartes. Cita veida navigācijas palīglīdzekļi un sakaru ierīces, kā
piemēram, GPS ierīces, mobilie telefoni, jebkāda veida datori, pedometri un altimetri
sacensību laikā ir aizliegti. Izņēmums ir „pasīvās” GPS iekārtas bez ekrāna, kuras atļauts
izmantot, lai saglabātu dalībnieka veikto distanci iekārtas atmiņā.
7.5. Komanda nedrīkst lietot mobilos telefonus sacensību laikā, izņemot gadījumu, kad tas ir
nepieciešams evakuācijas izsaukšanai.
7.6. Komandai aizliegts jebkādā veidā kontaktēties ar personām, kas nav sacensību dalībnieki vai
organizatori, izmantot jebkāda veida palīdzību un konsultācijas.
7.7. Komandai esot trasē un pildot uzdevumus, katrs pateiktais lamuvārds tiek skaitīts kā soda
punkts (1 s.p. ir +1 minūte). Tiesneši nosaka, kas ir un kas nav lamuvārds.
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8. Uzdevumu veikšanas noteikumi
8.1. Tiesneši ir atbildīgi par katru LKP un to etapiem un nosaka, kas un kā komandai attiecīgajā
uzdevumā ir jādara. Strīdu gadījumā starp komandu un tiesnesi, tiesnesis ir tiesīgs piešķirt
komandai soda punktus.
8.2. Komandas dalībniekiem, pēc tiesneša vai citas komandas pieprasījuma jānosauc vai jāuzrāda
savas komandas numurs.
8.3. LKP uzdevuma paskaidrošanai tiek dotas 2 minūtes. Katrai komandai uzdevumu skaidro
tieši pirms tā izpildes.
8.4. LKP uzdevuma izpildei tiek dotas 8 minūtes, ja tiesnesis pirms veikšanas nenorāda citādi. Ja
komanda neiekļaujas šajā laikā, tad tā turpina sacīkstes, bet posms ir ieskaitīts kā mēģināts
uzdevums.
8.5. LKP uzdevumus vienlaicīgi nedrīkst veikt vairākas komandas. Ja, komandai ierodoties LKP,
uzdevumu veic cita komanda, tad šai komandai ir jāgaida (gaidīšanas gadījumā komandai
uzņem gaidīšanas laiks ar SI-identa palīdzību, kuru pēc tam noņem no kopējā laika) vai arī
jāiet uz citu LKP vai MKP.
8.6. LKP tiesnesis ļauj komandai pildīt LKP etapu, ja komanda ir pilnā sastāvā.
8.7. Vienam LKP ir piesaistīts viens MKP, kurš var dot atvieglojumu uzdevuma izpildei, ja tāds
ir paredzēts (to nosaka tiesnesis). Ja komandai ir atrasts MKP, tad tā var iegūt atvieglojumu
uzdevumam uzrādot tiesnesim MKP kartiņu. Katram uzdevumam ir konkrēts atvieglojums,
vienāds visām komandām.
9. Vērtēšana
9.1. Komandas vērtē pēc iegūtajiem punktiem
9.1.1. LKP etapos: izpildīts uzdevums = 10 punkti, meģināts pildīt uzdevumu = 5 punkti.
9.1.2. MKP = 2 punkti.
9.2. Trases laiks ir izšķirošais, ja punktu skaits ir vienāds. Komandai, kurai trases laiks ir mazāks,
ir augstakā vērtējumā.
9.3. Soda punkti:
9.3.1. Viens tiesneša piefiksētais lamuvārds pieskaita trases laikam vienu minūti.

Sacensību teritorija daļēji atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – dabas parkā “Salacas ieleja”!
Aicinām Jūs saudzēt un cienīt dabas un cilvēku radītās vērtības!

9.3.2. Ja trases laiks pārsniedz 9 stundas, tad katra kavētā minūte ir vienāda ar -2 punktiem.
Drīkst kavēt maksimāli 15 minūtes (-30 punkti!). Ja komanda kavē 16 un vairāk
minūtes, tā tiek diskvalificeta.
10. Finišs
10.1. Komandai finišā jāierodas pēc 9 stundām kopš starta laika, pilnā sastāvā.
10.2. Komanda jāatzīmējas stacijā “Finish” un jāatdot SI-identu, un kartiņas reģistratūrā
organizatoriem.
10.3. Komanda nedrīkst traucēt organizatorus reģistratūrā ar dažādiem jautājumiem kamēr tiek
apkopoti rezultāti.

11. Diskvalifikācija
11.1. Pasākuma koordinatoram, atbildīgajam par kārtību, kā arī trases un kontrolpunktu
galvenajiem tiesnešiem ir tiesības pieņemt lēmumu par komandas diskvalifikāciju un par
visas komandas vai atsevišķu komandas locekļu izraidīšanu no pasākuma.
11.2. Diskvalifikācijas gadījumi:
11.2.1. Ja komanda pārkāpj sacensību noteikumus.
11.2.2. Ja kāds no komandas locekļiem atrodas alkohola reibumā un/vai citu apreibinošu
vielu ietekmē.
11.2.3. Ja komandas locekļi uzvedas agresīvi, traucē, un/vai apdraud citus pasākuma
dalībniekus un organizatorus.
11.2.4. Ja komandas locekļi ignorē tiesnešu un pasākuma organizatoru norādījumus, traucē
organizatoru darbu, un/vai ar savu darbību apdraud pasākuma un JV reputāciju.
11.2.5. Ja komanda pieprasa evakuaciju no trases.
11.2.6. Ja komanda nav atzīmējusies ar SI-identu stacijā “Start” un/vai “Finish”.
11.2.7. Pēc finiša komandas dalībnieki var iesniegt protestu par nepamatotu diskvalifikāciju,
tiesnešu rīcību vai pieņemtajiem lēmumiem. Protestu izskata pasākuma koordinators
un pārējie rīkotāji.
11.2.8. Komandas diskvalifikācijas gadījumā, dalības maksa netiek atmaksāta.
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12. Apbalvošana.
12.1. Apbalvošana notiek svētdien 2. februārī, plkst. 9:00;
12.2. Pirmās trīs vietu ieguvējus apbalvos ar medaļām, diplomiem un balvām, kā arī apbalvos
papildus komandas pēc tiesnešu vērtējuma ar nomināciju „Draudzīgākā komanda” un
„Atraktīvākā komanda”, pēc organizatoru uzskatiem iespējams izvirzīt komandu
nominācijai “Jaunie Žiperi”, iespējamā arī citas nominācijas pēc organizatoru uzskatiem.
13. Evakuācija no trases.
13.1. Komandai jāzvana uz evakuācijas tālruni (trases koordinatora vai cits tālruņa numurs, tiks
norādīts izsniegtajā kartē), ja tā ir apmaldījusies un vēlas izstāties vai, ja ir noticis nelaimes
gadījums. Vēlams evakuācijas brigādi netraucēt, ja komanda ir tuvu bāzes vietai un pati
saviem spēkiem var nokļūt atpakaļ. Lai evakuācijas brigādei būtu vieglāk nokļūt līdz
komandai, tai ir vēlams doties uz tuvāko kontrolpunktu vai kādu citu vieglāk pieejamu
vietu.
13.2. Ja komanda neiekļaujas kontrollaikā, tā var zvanīt evakuācijas brigādei, kura to atgādās uz
bāzes vietu. Tādā gadījumā komanda skaitās diskvalificēta.
14. Pieteikšanās un dalības maksa.
14.1. Komandu reģistrācija un dalības maksas iemaksa notiek līdz 2020. gada 24. janvārim.
14.2. Dalības maksa ir 28 eur no cilvēka (Jauno Vanagu biedriem– 23 eur, nepilngadīgajiem –
18 eur).
14.3. Maksimālais komandu skaits sacensībās ir 41.
14.4. Dalības maksā ietilpst: sacīkšu gaitā nepieciešamā inventāra un telpu lietošana/īre,
nometnei un trasei nepieciešamais inventārs, organizatoru un inventāru nogādes ceļa
izdevumos, pasākuma apdrošināšana, organizatoru un tiesnešu ēdināšana, pirmās
medicīniskā palīdzības nodrošināšana (sertificēta medmāsa), kārtības uzturētāja/dežuranta
nodrošināšana bāzē, balvu fonds trīs labākajām komandām, papildus balvas u.c. Katrs
organizators un tiesnesis biedrībā darbojas brīvprātīgi un par pasākuma organizēšanu
atalgojumu nesaņem!
14.5. Pieteikšanās forma ir pieejama mājaslapā: www.jaunievanagi.lv/mamutu-medibas.
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14.6. Informācija par dalības apmaksas kārtību tiek izsūtīta uz kapteiņa e-pastu 48h laikā pēc
pieteikuma saņemšanas.
14.7. Komanda tiek uzskatīta par reģistrētu brīdī, kad tiek veikta dalības apmaksa vai avansa
maksājums par 3/5 cilvēkiem no komandas.
14.8. Komandas, kas neiekļaujas komandu limitā, tiek ievietotas gaidīšanas sarakstā un par to
tiek informēta.
15. Bāzes vieta.
15.1. Bāzes vieta atradīsies Mazsalacā, Mazsalacas vidusskolas telpās.
15.2. Bāzes vietā būs atļauts atrasties tikai norādītajās telpās (sporta zālē, ģērbtuvē, dušās).
15.3. Sacensību laikā bāzes vietā un trasē ir stipri aizliegta alkohola un citu apreibinošo vielu
lietošana.
15.4. Bāzē patstāvīgi atradīsies atbildīgais par kārtību pasākuma laikā. Ja rodas kādi jautājumi,
ar tiem jāgriežas pie šī atbildīgā.
15.5. Bāzē būs pieejams karsts ūdens un karsta duša.
15.6. Ja dalībnieki vēlēsies atpūsties pēc trases, tas būs iespējams sporta zālē pēc apbalvošanas.
Līdzi ieteicams ņemt gulēšanai nepieciešamās lietas (paklājiņš, guļammaiss). Komandas
ekipējuma saraksts 1. pielikumā.
16. Cita svarīga informācija
16.1. Dalībnieki paši atbild par savu veselības stāvokli. Par bērnu veselības stāvokli atbild vecāki,
treneri vai personas, kuras bērnus pavada. Sacensību rīkotāji nenes atbildību par traumām,
kas gūtas sacensību laikā. Sacensību laikā dežūrēs sertificēta medmāsa.
16.2. Piesakoties piedzīvojumu sacīkstēm, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā
organizatoru uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai publiskajos materiālos,
kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanai dalībnieku sarakstā un
rezultātos.
16.3. Sacensību laikā ir jaievēro satiksmes noteikumi šķērsojot vai pārvietojoties gar ceļu.
Diennakts tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas
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atrodas uz brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi
redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.
16.4. ORGANIZATORI VIENPUSĒJĀ KĀRTĀ PATUR VISAS TIESĪBAS JEBKURĀ BRĪDĪ
LĪDZ SACENSĪBU DIENAI MAINĪT “MAMUTU MEDĪBAS 2020” NOLIKUMĀ
IETVERTO INFORMĀCIJU, PAR IZMAIŅĀM BRĪDINOT KOMANDAS KAPTEIŅUS
SAPULCES LAIKĀ!

Sacensību galvenā koordinatore
Viktorija Zilgalve
27825504

2019.gada 08. oktobris
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1. pielikums
Komandas ekipējums sacensībām
Obligātais komandas ekipējums sacensībām:
•

kabatas vai pieres lukturītis (x2)

•

mobilais telefons (x1)

•

kompass (x1)

•

atstarotājs (x5) un atstarojoša veste (vismaz viena uz komandu, labāk divas)

Ieteicamais ekipējums katram sacensību dalībniekam:
•

paklājiņš, guļammaiss

•

otrs apavu pāris (piemērots skriešanai)

•

mitrumu izturīgs apģērbs (piemēram, lietusmētelis)

•

otrs drēbju komplekts

•

termoss ar siltu tēju

•

pārtika, ēšanai nepieciešamie piederumi

•

cimdi, vilnas/siltas zeķes x2

•

individuāli nepieciešamie medikamenti

•

personīgās higiēnas piederumi

•

pierakstu blociņš un zīmulis/pildspalva
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