
Piedzīvojumu sacīkstes

 Ežu marta rallijs - 
Slēpošanas 

rogainings 2011

Nolikums.

1. Piedzīvojumu sacīkstes “Ežu marta  rallijs Slēpošanas rogainins”. Turpmāk 
tekstā Sacīkstes.

2. Ežu marta  rallijs notiek 2011.gada 19.martā.

3. Ežu marta rallijs aptuvenā norises vieta  ir Smiltenes apkārtne. Sacensību 
centrs tiks paziņots 11.martā.

4. Ežu marta rallija rīkotājs ir “Aktīvā tūrisma centrs Eži”., turpmāk tekstā Rīkotājs

5. Ežu marta rallija dalībnieki , dalībnieku klases.
5.1. Sacīkstēs  piedalās komandas  2-3 cilvēku sastāvā.
5.2. Komandu sastāviem nav noteikti nekādi dzimumu ierobežojumi.
5.3. Rallija dalībnieki, atkarībā no to fiziskās sagatavotības, var piedalīties  2 dažādas 
klasēs: 
5.3.1. Tautas klase  6h 
5.3.2. Cīruļu klase  12h 

6. Ežu marta rallija filosofija.
6.1. Ežu marta rallijs Slēpošanas  rogainings ir piedzīvojumu sacīkstes, kurā katrai 
komandai, atbilstoši tās spējām un vēlmēm, ir iespējams izvēlēties savu maršruta 
garumu.
6.2. Sacīkstes tiek organizētas martā, ar nodomu slēpot, izmantojot marta sērsnas, 
kad slēpot  iespējams jebkurā vietā. 
6.3. Sacīkstēs piedalās piedzīvojumus  un izaicinājumu mīloši cilvēki un sacīkšu 
dalībnieki, saprotot un apzinoties, kāpēc uz šādām sacīkstēm ieradušiem. 

7. Sacīkšu  saturs, starts un finišs, distance  un finišs.
7.1. Sacīkstes  ir  izvēles orientēšanās sacensības uz slēpēm jeb slēpošanas 
rogainings.
7.2. Sacīkšu distance sastāv no vairākiem posmiem, kur katra posma veikšanai ir 
noteikts kontrollaiks.
7.3. Sacīkšu dalībnieki startā saņem karti, kurā ir  iezīmēti 1.posma kontrolpunkti (KP) 
un speciālie uzdevumi (SU). Pēc katra  posma veikšanas dalībnieki saņem paraugkarti, 
kurā ir iezīmēti nākamā posma KP un SU. 
7.4. KP ir dažādas vērtības. Jo tālāk vai grūtāk pieejamā vietā atrodas KP, jo lielāka 
tā vērtība. 
7.5. Skaitlis kurš norādīts uz  KP ir arī tā vērtība, piemēram KP 3 vērtība ir 3 punkti. 
7.6. Dalībniekiem, apmeklējot KP un pildot SU, katrā posmā jāsavāc pēc iespējas 
lielāka punktu summa, pēc iespējas vairāk kontrolpunktu.
7.7. Sacīkstes notiks pēc noteikta laika grafika, kur katra posma veikšanai būs 
noteikts kontrollaiks. Laika grafiks noteiks, no cikiem līdz cikiem ir iespējams atgriezties, 
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no iepriekšējā posma un doties nākamajā (veikt posma maiņu), kā arī Sacīkšu finiša 
laiku.
7.8. Sacīkšu distance plānota pa meža ceļiem, laukiem, taciņām, stigām un skraju 
mežu.
7.9. Sacīkšu starts 19.martā plkst. 04:00 Cīruļu klasei un plkst. 10:00 Tautas klasei.
7.10. Sacīkšu finišs 19.martā plkst.16:00 visām komandām.
7.11. Komandai jāierodas finišā pilnā sastāvā līdz kontrollaika beigām. Rezultāts tiek 
fiksēts pēc pēdējā komandas dalībnieka IDENT atzīmes finišā.
7.12. Par katru kavējuma minūti pēc kontrollaika beigām, komanda saņem soda 
punktus. 
7.13. Sacīkšu finišs tiek slēgts 1h pēc kontrollaika beigām, jeb 19.marta plkst. 17:00.
7.14. Tiesnešiem ir tiesības  pieprasīt uzrādīt obligāto ekipējumu, lai noskaidrotu, vai 
nekas nav pamests trasē.

8. Noteikumi komandai sacīkšu  laikā
8.1. Komandas visās Sacīkstēs pārvietojas ar slēpēm,  ja vien sacīkšu laikā netiek 
norādīts citādāk. KP komandai jāierodas ar slēpēm.
8.2. Komanda visu Sacīkšu laiku pārvietojas kopā ar maksimāli pieļaujamu 2 (divu) 
minūšu intervālu starp pirmo un pēdējo komandas dalībnieku, kas tiek fiksēts, 
reģistrējoties KP. 
8.3. Komanda patstāvīgi rūpējas par obligāto ekipējumu, kā arī pārējo ekipējumu un 
apģērbu  Sacīkšu laikā.  
8.4. Sacīkšu laikā jābūt redzamiem komandas numuriem, kurus dalībnieki saņem no 
organizatoriem pirms starta un atgriež pēc finiša.
8.5. Katram dalībniekam, reģistrējoties  pie rokas ar speciālu aproci, tiks piestiprināts 
SportIDENT čips – elektroniskā informācijas nolasīšanas ierīce (turpmāk tekstā IDENT), 
kas kalpos kā katra komandas dalībnieka kontrolkartiņa visu posmu veikšanā. IDENT pie 
rokas ir jāsaglabājas visu Sacīkšu laiku. 
8.6. Komandai ir jānodrošinās ar pirmās medicīniskās palīdzības līdzekļiem, kā arī jāspēj 
sniegt palīdzība savas komandas dalībniekiem. Ārkārtējā situācijā, sazinoties pa 
Rīkotāja norādītu tālruņa numuru, iespējams organizēt kvalificētu medicīnisko palīdzību.
8.7. Sacīkšu laikā komandai ir aizliegts saņemt palīdzību no trešajām personām, izņemot 
sacensību dalībniekus, kuri piedalās tajā brīdī notiekošajā sacensību posmā. Šis punkts 
neattiecas uz medicīniskās palīdzības saņemšanu, kā arī uz dzirdināšanas punktiem, kā 
arī komunikāciju ar vietējiem iedzīvotājiem.
8.8. Sacīkšu laikā aizliegts lietot jebkāda veida sakaru līdzekļus un satelītnavigācijas 
iekārtas.
8.9. Aizliegts bojāt, iznīcināt vai slēpt kontrolpunktus, u.c. Sacīkšu norisei būtiskus 
priekšmetus, atstāt aiz sevis sadzīves atkritumus un komandas ekipējuma sastāvdaļas. 
Šo punktu neievērošanas gadījumā komandai tiek piemērotas soda sankcijas, kas 
aprakstītas Nolikuma 9.punktā.
8.10. Komanda ir atbildīga par drošības normu un LR likumdošanas normu ievērošanu 
visā sacensību laikā.

9. Komandas izstāšanās posmā un sacensībās. Protestu izskatīšana.
9.1. Komandām, kuras nav veikušas distanci minētajā kontrollaikā un nespēj 
atgriezties finišā 1h  laikā pēc kontrollaika beigām, nekavējoties jāsazinās ar 
organizatoriem, lai noteiktu to atrašanās vietu un saskaņotu nokļūšanu posma finišā vai 
evakuācijas punktā. 
9.2. Komandas brīvprātīgas izstāšanās gadījumā tai patstāvīgi jādodas uz finišu vai, 
sazinoties ar Rīkotāju, uz norādīto evakuācijas punktu.
9.3. Ja komanda nav finišējusi, vai ir finišējusi nepilnā sastāvā, tad par tās rezultātu 
tiek pieņemts posma kontrollaiks + 60 minūtes soda laiks, kā arī kopvērtējumā tā 
ierindojas aiz komandām, kuras finišējušas pilnā sastāvā visos posmos.
9.4. Vienas stundas laikā pēc komandas finiša komandas kapteinis drīkst iesniegt 
rakstisku protestu Rīkotājam par pretenzijām Sacīkšu  norisē. Atbilde uz iesniegto 
protestu tiek sniegta mutiski ne vēlāk kā stundu pēc protesta iesniegšanas. Protesti, kas 
iesniegti pēc norādītā laika beigām, netiek izskatīti
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10. Vērtēšana.
10.1. Sacīkšu  ietvaros komandas gūst rezultātu apmeklējot  KP un pildot SU. Iegūtais 
rezultāts jeb punkti tiek izteikti laika vienībās pēc formulas 1(viens) punkts ir vienāds ar 
1(vienu) minūti un tiek summēti.
10.2. Komandas rezultātu Sacīkstēs  veido sacensību kopējais kontrollaiks – (mīnus) 
iegūtais rezultāts jeb iegūtie punkti, pārvērsti laika izteiksmē  + (plus) piešķirtais soda 
laiks. 
10.3. Sacensībās uzvar komanda, kura uzrādījusi vismazāko laiku.
10.4. Komandas, kuras brīvprātīgi izstājušās, tiek vērtētas pēc to tālākajiem 
sasniegtajiem rezultātiem un tiek sarindotas aiz tām, kas veikušas visu distanci.

      11. Ierobežojumi  un soda sankcijas.
11.1. IDENT pazaudēšana jebkuram no komandas dalībniekiem –  tiek anulēti attiecīgā 
posma līdz tam brīdim apmeklētie KP. Posmu maiņā tiek izsniegts jauns IDENT. Pēc 
sacensību finiša komandai ir jāatlīdzina IDENT nozaudēšanas izdevumi Ls 7 apmērā.
11.2. Neatļautas palīdzības saņemšana Sacīkšu laikā no personām, kuras nav tā brīža 
Sacīkšu dalībnieki – 120 min. soda laiks pie gala rezultāta.
11.3. Neatļautu sakaru līdzekļu un/vai satelītnavigācijas iekārtu izmantošana Sacīkšu 
laikā – komandas diskvalifikācija sacensībās.
11.4. Kontrolpunkta apzināta bojāšana un/vai slēpšana – komandas diskvalifikācija 
Sacīkstēs.
11.5. Atrašanās neatļautajā zonā, kas tiek norādīta instruktāžā un/vai kartē – 
komandas diskvalifikācija  Sacīkstēs.
11.6. Atkritumu un/vai obligātā ekipējuma pamešana  distancē – komandas 
diskvalifikācija  Sacīkstēs.
11.7. Kartogrāfiska  materiāla izmantošana, ko nav izsniedzis Rīkotājs, nozīmē  + 120 
minūtes soda laiks.
11.8. Finiša kontrollaika pārsniegšana vairāk nekā par 60 minūtēm – komanda zaudē 
visus sacensībās iegūtos punktu +  60 minūtes soda laiks.

      12. Sacensību serviss un balvas.
12.1. Sacīkšu dalībniekiem pirms starta būs pieejamas siltas telpas, ar  iespējamu 
ierašanos (Cīruļu klasei) no 18.marta plkst. 21:00. Gulēšana līdz startam būs pieejama 
uz grīdas, izmantojot līdz paņemtus paklājiņus un guļammaisus.
12.2. Distancē vai posmu maiņās paredzēti atbalsta punkti ar siltu tēju.
12.3. Finišā dalībniekiem paredzēta ēdināšana un pirts. 
12.4. Apbalvotas tiks pirmās trīs vietas ieguvušās  komandas, kā arī labākā sieviešu 
komanda.
12.5. Piemiņas suvenīrus saņems visi dalībnieki.  

13.  Pieteikšanās un dalības maksa.
13.1. Komanda sacīkstēm tiek pieteikta, aizpildot un nosūtot Rīkotājam pieteikuma 
anketu, ko ir iespējams izdarīt interneta mājas lapā www.ezi.lv no 2010.gada 21. 
februāra.
13.2. Katrai komandai piešķir numuru, kas atbilst  komandu pieteikšanās secībai.
13.2 Sacīkšu dalības maksa
Pieteikšanās termiņš Tautas klasei Cīruļu klasei
Piesakoties un samaksājot līdz 11.martam 27Ls 35Ls
Piesakoties un samaksājot līdz 17.martam 38Ls 50,00Ls

 
15.  Komandas  obligātais inventārs.
• Distanču slēpošanas slēpes visiem komandas dalībniekiem. 
• Kompass.
• Pirmās palīdzības aptieciņa (dezinficējošie un  pārsienamie līdzekļi).
• Viens mobilais tālrunis ar uzlādētu bateriju.

3

http://www.S3sacensibas.lv/


• Pulkstenis ar sekunžu rādītāju.
• Pieres lukturi visiem komandas dalībniekiem (Cīruļu klasei).
• Viena  mugursoma.
• Ūdens  / tējas rezervuārs (vismaz 0,5l  vienam dalībniekam)
• Ūdensnoturīgs rakstāmais.

Komandas  ieteicamais inventārs.
• Mugursoma katram dalībniekam.
• Rezerves drēbes mugursomā.(atbilstoši laika apstākļiem)
• Iepakojums kartēm.
• Slēpju smēri klasiskajam slēpošanas stilam.

Komandas obligātā un ieteicamā inventāra saraksts var tikt papildināts, par to informējot 
komandu kapteiņus vai komandu kontaktpersonas ne vēlāk kā 7 dienas pirms 
sacensībām.

Dalības maksa jāpārskaita pēc sekojošiem rekvizītiem, norādot komandas 
nosaukumu:
SIA EŽI Pasākumu Aģentūra
Kr.Valdemāra 1, Valmiera
LV44103045471
Banka: AS Swedbank
Konts: LV27HABA0551016509125

Pieteikuma anketu sūtīt uz e-pastu rolands@ezi.lv

Izmaiņas nolikumā
Rīkotājs patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, par tām informējot komandu kapteiņus 
vai komandu kontaktpersonas ne vēlāk kā 7 dienas pirms sacensībām.  
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