
ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS „PA JĒKABMIESTA IELĀM” 

NOLIKUMS 

1. Sacensību organizatori: 

Jēkabpils pašvaldības Kultūras pārvaldes Jēkabpils pilsētas bibliotēka. 

2. Sacensību norises vieta un laiks:  

Jēkabpils pilsētas vecpilsēta, 2012.gada 7.jūlijs, starta laiks plkst. 9:30. 

3. Dalībnieki:  

Komanda 5 (maksimāli) cilvēku sastāvā (var startēt nepilna komanda). 

4. Pieteikšanās sacensībām: 

4.1. Pieteikumus pieņem līdz 5.jūlijam plkst. 17.00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkā 

Vecpilsētas laukumā 3c, 2.stāvā; 

4.2. Pieteikumā jānorāda: 

4.2.1. komandas nosaukums,  

4.2.2. dalībnieku vārdi un vecums,  

4.2.3. kontaktālrunis.  

5. Starta vieta: 

 Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas pagalms (Pasta iela 39). 

6. Finiša vieta: 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas pagalms (Pasta iela 39). Pēdējais finiša 

laiks plkst. 14.30. 

7. Sacensību kārtība: 

7.1. Startā komandas izlozē zirga pajūga pieturas vietu un braukšanas laiku. Atbilstoši tam, 

ņemot vērā kontrolobjektus, sastāda orientēšanās maršrutu;  



7.2. Komanda startā saņem: 

7.2.1. kontrolpunktu aprakstus, 

7.2.2. objektu aprakstus un jautājumus par pilsētas vēsturi, 

7.2.3. karti ar iezīmētu orientēšanās sacensību teritoriju, 

7.2.4. kontroles lapu.  

7.3. Atbildi uz rakstiski saņemto jautājumu komanda ieraksta kontrollapā norādītajā vietā 

līdz lapas iesniegšanai finišā; 

7.4. Kontrolpunktos komanda: 

7.4.1. saņem attiecīgā kontrolpunkta fotogrāfiju, ko ielīmē kontrollapā, 

7.4.2. komanda atbild uz kontrolētāja uzdoto jautājumu vai izpilda uzdevumu, 

kontrolētājs lapā ieraksta vērtējumu.  

8. Vērtēšana: 

8.1. Uzvarētājs tiek noteikts pēc iegūto punktu skaita: 

8.1.1. pie katra rakstiski izsniegtā jautājuma norādīts par pareizu atbildi 

iegūstamo punktu skaits, 

8.1.2. par atbildi kontrolpunktā komanda saņem no 2 līdz 10 punktiem, 

8.1.3. par kontrolpunktā izpildītu uzdevumu komanda saņem no 1 līdz 5 

punktiem, 

8.1.4. par komandas vizuālo noformējumu var saņemt no 1 līdz 10 punktiem, 

8.1.5. par katru organizētājiem lūgtu palīdzību saistībā ar atbildi uz jautājumu 

vai objekta atrašanās vietu komandai atskaita 1 punktu.  

8.2. Maksimāli iegūstamo punktu skaits – 120. 

9. Vērtētāji: 

Vērtēšanas komisija – Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbinieki.  

10. Balvas: 

10.1. Galveno balvu ”Hercoga naudas zuteni” saņem lielāko punktu skaitu ieguvusī 

komanda; 

10.2. Tiek piešķirtas arī veicināšanas balvas.  

11. Apbalvošana:  

 Sacensību dienā uz lielās skatuves Vecpilsētas laukumā plkst. 15.30. 


