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1. Sacensību apraksts
1.1.Orientēšanās sacensības “Baltica 2018” veltītas Starptautiskajam folkloras festivālam
“Baltica”, kas šogad Latvijā notiek jau 11. Reizi.
1.2.Sacensību dalībniekiem pasākuma norises dienā 16. jūnijā no plkst. 09.00 jāierodas
starta punktā Doma laukumā. Dalībniekiem tiks izsniegtas sacensību kartes, kurā būs
atzīmēti kontrolpunkti (Vecrīgas, centra rajonā un tuvējā Pārdaugavā) un aproces ar
kontroles čipu laika un punktu skaitīšanai.
1.3.Plkst. 10.00 tiks dots starts visām komandām un individuālajiem dalībniekiem.
1.4.Kontrolpunktus var apmeklēt jauktā secībā, izvēloties piemērotāko maršrutu un tie būs
atzīmēti ar festivāla “Baltica” vizuālās identitātes zīmēm (afišām, roll-up stendiem).
Nokļūstot kontrolpunktā būs jāpilda uzdevums, ar kuru iepazīstinās kāda no Rīgas
folkloras kopām vai Tautas lietišķās mākslas meistariem.
1.5.Uzdevumu saturs būs saistīts ar folkloras festivālu “Baltica” un latviešu tradicionālo
kultūru – amatniecību, folkloru, svētkiem uc.
1.6.Pēc uzdevuma izpildīšanas kontrolpunkta pārstāvis iedos staciju, kas kontroles čipā
ievadīs iegūto punktu skaitu.
1.7.Dalībniekiem līdz plkst. 13.00 jāatgriežas Doma laukumā (finiša punktā), lai varētu
nodot aproci un organizatori spētu apkopot visu dalībnieku rezultātus.
1.8.Par uzvarētāju kļūs tā komanda vai individuālais spēlētājs, kas iegūs visvairāk punktu
pildot uzdevumus (primārais kritērijs), kā arī paveiks to īsākā laika posmā (sekundārais
kritērijs).
2. Rīkotāji
Orientēšanās sacensības “Baltica 2018” rīko Rīgas pilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta departamenta Kultūras un tautas mākslas centrs “Ritums” sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo kultūras centru Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica” Rīgas pasākumu
ietvaros.
3. Dalībnieki un pieteikšanās
3.1.Pasākuma mērķauditorija ir Rīgas iedzīvotāji.
3.2.Maksimālais individuālo spēlētāju un komandu kopskaits ir 100.
3.3.Pieteikšanās pasākumam sāksies 4. Jūnijā plkst. 12.00, aizpildot pieteikuma anketu
Google Docs lietotnē, kuras adrese atrodama www.festivalbaltica.lv un www.ritums.lv
mājaslapās

4. Aproce ar kontroles čipu
4.1.Komandas kapteinim vai individuālajam dalībniekam pēc reģistrācijas pasākuma norises
dienā starta punktā tiks izsniegta aproce ar kontroles čipu. Tajā tiks reģistrēts iegūtais
punktu skaits un laiks, kad dalībnieks bijis katrā kontrolpunktā.
4.2.Izsniegtās aproces stingri jāpiestiprina ap roku tādā veidā, lai tās netiktu bojātas un
norautas no rokas līdz finišam. Tur to noņemt drīkst sacensību tiesnesis. Par startēšanu ar
neapliktu aproci dalībniekam var tikt piemērota diskvalifikācija vai cits sods pēc
organizatoru ieskatiem.
4.3.Ja aproce ir noņemta, pārrauta, dalībnieki saņem 5 soda punktus, kas tiek atskaitīti no
kopējā savākto punktu skaita.
4.4.Pēc finišēšanas vai izstāšanās dalībniekam kontroles čips jānodod atpakaļ organizatoru
pārstāvim. Par nenodoto kontroles čipu dalībniekam ir jāmaksā soda nauda atbilstoši šim
nolikumam.
4.5.Dalībniekiem ir pienākums saudzīgi izturēties pret izsniegto inventāru un nodot to
organizatoriem nebojātu. Ja inventārs distancē tiek bojāts vai pazaudēts, dalībniekam ir
jāsedz organizatoriem radušies zaudējumi šādā apmērā: Kontroles čips – 50 EUR.
Dalībniekam zaudējumi ir jāsedz 3 darba dienu laikā pēc sacensību beigām, pārskaitot
naudu uz organizatoru bankas kontu vai skaidrā naudā.
5. Vērtēšana un apbalvošana
5.1.Par katru nokavētu minūti pēc Orientēšanās sacensību kontrollaika komanda vai
individuālais spēlētājs saņem 1 soda punktu, kas tiek atskaitīts no kopējā savākto punktu
skaita. Pēc kontrollaika beigām apmeklētie kontrolpunkti netiek ieskaitīti.
5.2.Dalībnieku rezultātu veido kontroles čipos reģistrēto kontrolpunktos iegūto punktu
summa, atskaitot soda punktus. Ja ir vienāds punktu skaits, uzvar tā komanda vai
dalībnieks, kas konkrēto punktu summu savākusi īsākā laikā.
5.3.Apstiprinātie
sacensību
rezultāti
tiks
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un www.ritums.lv ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc
sacensībām.
5.4.Sacensību balvas tiek piešķirtas pirmajām trīs vietām.
6. Vispārīgie noteikumi
6.1.Dalībnieku pienākums ir ievērot godīgas spēles („Fair play”) principus gan distances
veikšanā, gan ekipējuma un citu neatļautu palīglīdzekļu (velosipēds, sabiedriskais
transports) izmantošanā.
6.2.Ja ar kādu no komandas dalībniekiem notiek negadījums vai citu iemeslu dēļ komanda
nespēj turpināt distanci, ir jāsazinās ar organizatoriem un jāsaskaņo turpmākā darbība.
6.3.Citi šeit neminēti jautājumi tiek risināti pārrunās ar sacensību organizatoriem.

