DAUGAVPILS O-NAKTS
MINI-ROGAININGA SACENSĪBAS
NOLIKUMS
ORGANIZĒ Orientēšanās klubs “Stiga” sadarbībā ar biedrību „Daugavpils sikspārņu centrs”
GALVENAIS TIESNESIS Anastasija Smoļakova, tālr. 29846908
FORMĀTS
1 un 2 stundu sacensības rogainingā, saskaņā ar LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību
noteikumiem. Pārvietošanās tikai ar kājām.

LAIKS, VIETA:
2018. gada 30. oktobrī Daugavpils cietoksnī.
Sacensību centrs Nikolaja ielā 15 (Pūlverpagraba ēka): šeit.
PROGRAMMA:
18:00 – 18:30 reģistrācija sacensību centrā
18:00 – 22:00 Daugavpils sikspārņu centra aktivitātes (bezmaksas)
19:00 – kopgais starts
20:00 – 1 h rogainiga finišs
21:00 – 2 h rogaininga finišs
21:30 - apbalvošana
DALĪBNIEKI
OPEN – dalībnieki komandās no 2 līdz 3 cilvēkiem bez vecuma ierobežojuma, vismaz
viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma) – 2 h rogainings.
Veterāni – dalībnieki komandās no 2 līdz 3 cilvēkiem, visi vecumā virs 35 gadiem – 2 h rogainings.
Jaunieši – dalībnieki komandās no 2 līdz 3 cilvēkiem, dalība no 10 gadiem, vismaz viens jaunietis (no
13 gadu vecuma) – 1 h rogainings.
Ģimenes – dalībnieki komandās no 2 līdz 3 cilvēkiem, vismaz viens bērns līdz 14 gadu vecumam,
vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma) – 1 h rogainngs.

PIETEIKŠANĀS
Online līdz 2018. gada 28. oktobra 23:59 (svētdiena): šeit. Pieteiktās komandas: šeit.
Izmaiņas stūtīt uz anastasija.smolakova@gmail.com.
Piesakoties uz vietas un pēc pieteikšanās termiņa beigām + 2.00 EUR.

DALĪBAS MAKSA NO KOMANDAS
OPEN

Veterāni, ģimenes

Jaunieši

6.00 EUR

4.00 EUR

3.00 EUR

OK Stiga biedri – 4.00 EUR

OK Stiga biedri – 3.00 EUR

OK Stiga biedri – 2.00 EUR

ESF projekta dalībniekiem – dalība bezmaksas
DISTANCE, ATZĪMĒŠANĀS
Atzīmēšanās izmantojot mobilo aplikāciju – nolasot QR kodus kontrolpunktos. Punktu vērtības kartē
no 2 līdz 6. Katrai komandai nepieciešams uzlādēts mobilais telefons ar iespēju ielādēt aplikāciju.
Linki uz aplikācijas lejuplādi - GOOGLEPLAY un APPSTORE. Aplikācijas lietošanas
instrukcija ŠEIT.
Lūgums lejupielādēt aplikāciju savlaicīgi!

DROŠĪBA UN CITI NOTEIKUMI
Sacensību dalībnieku pienākums ir ievērot ceļu satiksmaes noteikumus. Īpaša uzmanība jāpievērš
atstarotāju un kabatas lukturīšu esamībai, jo sacensības notiek diennakts tumšajā laikā.
Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst pasākuma laikā uzņemto fotogrāfiju un video
materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm. Reģistrējoties ierakstītos personīgos datus
organizatori izmantos tikai sacensību organizēšanas, norises un rezultātu aprēķināšanas vajadzībām.
Reģistrēto komandu dalībnieki un rezultāti tiks publicēti OK Stiga mājaslapā (www.okstiga.com).

APBALVOŠANA
1-3. vietu visās grupās apbalvo ar medaļām un suvenīriem.
KONTAKTI:
Anastasija Smoļakova
tālr. 29846908
e-pasts: anastasija.smolakova@gmail.com

