APSTIPRINU
Līvānu novada Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja
_____________________ I. Zvaigzne-Sniķere
2017. gada 18. jūlijā
MOBILĀS ORIENTĒŠANĀS LĪVĀNOS
NOLIKUMS
1. Pasākuma mērķi
1.1. ilnveidot un aau stināt Līvānu novada ied īvotāju un citu interesentu orient anās ras es
1.2. Populari t orient anos kā veselī u un aktīva d īvesveida ies ju.
1. . oskaidrot la ākos orientieristus ils tvid .

ils tvid .

2. Vieta un laiks
2.1. Sacensī u reģistrācija, starts un fini s – Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC)
“Kvartāls” (1. stāvs).
2.2. Sacensī as norisināsies Līvānu ils tas teritorijā, Du nas u es kreisajā krastā, ne ķ rsojot d el ceļu.
2.3. Sacensī as norisināsies 2017. ada 22. jūlijā. Sāku s plkst. 11.00.
2.4. Sacensī u ro ra
a:
11.00 -12.00 Reģistrācija sacensī ā , ie a ī anās ar sacensī u noteiku ie .
14.00 A alvo ana
3. Sacensību organizatori
3.1. Sacensī as or ani JIC “Kvartāls”.
3.2. At ildī ā ar asāku u – JIC “Kvartāls” jaunatnes lietu s eciāliste Evija astare
4. Dalībnieki
4.1. Sacensī ās tiek aicināti iedalīties Līvānu un citu novadu jaunie i (no 13 gadu vecuma) un ieau u ie.
B rni sacensī ās var iedalīties, ja start ko andā ko ā ar kādu no vecākie vai iln adī u āsu vai rāli.
4.2. Dalī a sacensī ās notiek ko andās 2 cilv ku sastāvā. Ko andas dalī nieku vecu u un d i u u
proporcija vienā ko andā nav noteikta.
4.3. Sacensī u dienā, arakstoties reģistrācijas la ā, dalī nieki a liecina, ka ersonī i at ild ar savu veselī as
stāvokli un tā at ilstī u i v l tajai fi iskajai slod ei. Dalī nieki ar arakstu apliecina, ka sacensī u laikā
iev ros vis ār jos dro ī as un satiks es noteiku us.
5. Sacensību izcīņas kārtība
5.1. Lai iedalītos sacensī ās, vis a viena no ko andas dalī niekie līd i jā ūt u lād ta viedtālruni .
5.2. Orient anās notiks, i antojot o ilo a likāciju “Action ound”, kuru dalī niekie ie riek jāleju ielād
savos viedtālruņos.
5.3. U sākot un nosl d ot orient anos, viedtālrunī ūs ne iecie a s iesl t mobilo internetu. Starp pirmo un
d jo u devu u o ilais internets ne ūs ne iecie a s, jo a likācija dar ojas arī “offline” režī ā.
5.4. Atsevi ķu kontrol unktu atra anai a likācija ie rasīs iesl t viedtālruņa atra anās vietas noteik anas
funkciju, jo orient anās atsevi ķos os os notiks, i antojot G S koordinātes un Goo le kartes.
5.5. Orient anās ar rutā iekļauti 10 kontrol unkti, kuru atra anās vietas dalī nieki u inās, secī i i ildot
a likācijā dotos u devu us. U rei visu ar rutu u ināt nav ies ja s. Tikai i ildot katru no dotajie
u devu ie , var s saņe t nāka o u devu u un koordinātes.
5.6. I ildot atsevi ķus u devu us, var s no elnīt onusa unktus. ar katru aveikto u devu u ies ja s
no elnīt 100 unktus. ar katru ne arei i i ildītu u devu u ies ja s aud t 20 unktus.
5.7. Orient anās eid as, kad tālruņa ekrānā arādās lū u s (an ļu valodā) au u ielād t visu kontrolpunktu
re ultātus un nov rt t aktivitāti.
5.8. Godal oto vietu ie uv jus tiesnesis noteiks, ņe ot v rā ie ūto unktu su
u, distances laiku un rado u u,
pildot uzdevumus.
6. Apbalvošana
6.1. Sacensī u or ani atoriskos, tiesā anas un u var tāju a alvo anas i devu us sed JIC “Kvartāls” no sava
udžeta, at alsītāju vai citie finan u līd ekļie .
6.2. Katrā disci līnā 1.-3. vietu ie uv jus katrā ru ā a alvo ar edaļā .

