
 

 

 
 

 

 

 

 

Mehu Dienu 2019 nakts auto orientēšanās 
Jelgavas apkārtne 

2019. gada 11.aprīlis – 12.aprīlis 
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SATURS 

 

1. Sacensību programma 

2. Sacensību raksturojums 

3. Reģistrācija un tās noteikumi 

4. Sacensību norise 

5. Rezultāti un apbalvošana 

1. Sacensību programma: 

11.-12.aprīlis: 

19:00–19:50  Dalībnieku reģistrēšanās ZOC stāvlaukumā 

19:50–20:00  Dalībnieku sapulce 

20:00–03:00 Auto orientēšanās 

13.aprīlis: 

19:30–20:00  Apbalvošana (sporta un atpūtas komplekss ‘’Rullītis’’) 

2. Sacensību raksturojums 

2.1. Auto orientēšanās notiek no 11. aprīļa līdz 12.aprīlim 2019.gadā, Jelgavas apkārtnē 

“Mehu Dienas 2019” ietvaros. 

2.2. Par šajā nolikumā neatrunātiem jautājumiem lēmumus pieņem sacensību galvenais 

tiesnesis. 

2.3. Papildus izmaiņas par sacensībām tiek paziņotas dalībniekiem sacensību dienā pirmajā 

sapulcē vai arī pirms sacensībām individuāli izsūtot informāciju. 

2.4. Veiksmīgākai dalībai spēlē komandai būs nepieciešams – GPS navigators, portatīvais 

dators ar interneta pieslēgumu vai cita piekļuve internetam, kabatas lukturītis, 

fotoaparāts (bildes būs iespēja iesūtīt caur e-pastu: orientesanas.tf2019@inbox.lv  vai ar 

zibatmiņas (fleša) palīdzību, ja komandai nebūs iespēja ar šo divu veidu palīdzību 

pārlikt bildes sacensību tiesneša datorā, komanda zaudē visus iespējamos punktus par 

šīm bildēm),  Jelgavas karte, kombinezons vai darba apģērbs un darba cimdi (visiem 

dalībniekiem); 

3. Reģistrācija un tās noteikumi 

3.1. Reģistrācija notiek mājas lapā www.mehudienas.lv no 17.03.2019 plkst. 00:00 līdz 

07.04.2019  plkst. 00:00. Apstiprinājums par pieteikšanos mājās lapā tiks izsūtīts uz 

norādīto e-pastu uzreiz pēc reģistrācijas. Ja tiek sasniegts 40 komandu ierobežojums 

reģistrējoties mājas lapā, reģistrācija tiek slēgta. Sacensību dienā 5 komandām būs 

iespēja pieteikties pie galvenā tiesneša starta lokalizācijas vietā. 

3.2. Reģistrācija ZOC stāvlaukumā notiek 11.04.2019 no plkst. 19:00 līdz plkst. 19:50. 

3.3. Dalībnieku skaits ir ierobežots – 45 komandas. 

3.4. Dalībniekam reģistrējoties jānorāda sekojoša informācija: 

3.4.1. Komandas nosaukumu; 

3.4.2. Kapteiņa vārdu un uzvārdu; 

3.4.3. Komandas kontakttelefonu (zvani no komandas tiek pieņemti tikai no šī 

telefona numura); 

3.4.4. E-pastu; 

3.4.5. Automašīnas marku un modeli; 

mailto:orientesanas.tf2019@inbox.lv


3.4.6. Reģistrācijas numuru. 

3.5. Dalības maksa disciplīnai, reģistrējoties internetā www.mehudienas.lv: 10 EUR. 

3.6. Dalības maksa disciplīnai, reģistrējoties ZOC stāvlaukumā: 20 EUR. 

3.7. Dalības maksa tiek iekasēta sacensību dienā pie reģistrācijas. 

3.8. Pie reģistrācijas tiek izsniegta dalībnieku aproce, dalībnieku uzlīme. Uzlīme jāizvieto, 

ievērojot rīkotāja izdoto novietojuma plānu. Bez uzlīmes piedalīties sacensībās ir 

aizliegts. 

3.9. Ierašanās reģistrācijā notiek tieši pirms starta, kad katra komanda saņem savu 

dalībnieka  uzlīmi. Uzlīmei jābūt pielīmētai automobiļa priekšējā stikla labās malas 

augšējā stūrī. Abām mazajām uzlīmēm jābūt pielīmētām uz mašīnas sānu 

aizmugurējiem stikliem. 

3.10. «Ekipāža» – cilvēku grupa no 3 (trīs) līdz 5 (pieciem) cilvēkiem un viens metāla zvērs 

uz četrām gumijām. Iespējama automobiļa maiņa, ja esošais transports vairs nespēj 

atbilstoši veikt savus pienākumus. 

3.11. Organizatoriem ir tiesības bez paskaidrojuma atteikt ekipāžai piedalīties sacensībās. 

3.12. Organizatori nenes atbildību par dalībnieku darbībām. 

3.13. Ja tiek reģistrētas mazāk par 5 (piecām) ekipāžām, spēle var nenotikt. 

3.14. Agresīva braukšana startā, finišā vai spēles laikā ir aizliegta. Var tikt piemēroti soda  

punkti un ekipāžas diskvalifikācija. 

3.15. Dalības maksa tiek atmaksāta dalībniekam 100% apmērā, ja sacensības nenotiek 

rīkotāja vainas dēļ. 

3.16. Dalībnieks sacensību laikā nedrīkst atrasties alkohola, narkotiku vai citu apreibinošo 

vielu ietekmē. Sods – izslēgšana no konkursa. 

3.17. Dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, pilnībā uzņemas faktisku un juridisku atbildību 

par automašīnu, uzvedību sacensību laikā, kā arī par bojājumiem, kas nodarīti 

organizatora vai trešo personu mantai vai veselībai. 

3.18. Noteikumu pārkāpuma gadījumā dalībnieks tiek diskvalificēts no disciplīnas. Lēmumu 

pieņemt var sacensību tiesnesis vienpersoniski. 

4. Sacensību norise  

4.1. Pēc reģistrācijas noslēgšanas tiek paziņots starts. 

4.2. Pirms leģendas saņemšanas var būt dots kāds uzdevums, pēc kura izpildes komandas 

saņem spēles leģendu. 

4.3. Spēles laikā ir iespējami zvani organizatoriem. 

4.4. Visu uzdevumu izpilde nav obligāta. Par katru izpildīto uzdevumu tiks piešķirti punkti,  

par katru papilduzdevumu tiks piešķirti papildpunkti. Ir svarīga uzdevumu izpildes 

kvalitāte. 

4.5. Uzdevumu izpildes laikā visām fotogrāfijām un video ir jābūt saskatāmiem un 

saprotamiem. Katrā fotogrāfijā ir jābūt diviem - vieniem un tiem pašiem – komandas 

dalībniekiem, viņu sejām un uzdevuma zīmei vai apzīmējumam. 

4.6. Spēles laikā ekipāžai ir jārespektē pārējie dalībnieki, par tīšiem mēģinājumiem traucēt  

citiem var tikt piespriesta diskvalifikācija. Spēlētāji pieturas godīgas spēles principiem 

– Fair Play. 

4.7. Dalībniekiem ir kategoriski aizliegts sekot organizatoru automobiļiem. 

4.8. Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai seko Valsts Ceļu policija. Organizatori nekādu  

atbildību par dalībnieku darbībām nenes. 

4.9. Dalība spēlē ir brīvprātīga. 

4.10. Dalībnieki nevar būt personas, jaunākas par 18 gadiem. Atbildīgs par šī punkta izpildi 

ir komandas kapteinis. 



4.11. Katra persona, kura piedalās spēlē, piekrīt visiem spēles noteikumiem, kā arī 

patstāvīgi ir atbildīgi par savu rīcību un jebkuru iespējamo risku spēles laikā. 

4.12. Par noteikumu pārkāpšanu kādā no spēles lokācijām un turpmākajām problēmām ar 

tiesībsargājošajām organizācijām, organizatori nav atbildīgi! Uzmanīgi klausieties 

instruktāžu pirms starta. 

4.13. Dalībnieki apņemas ievērot Ceļu satiksmes noteikumus, vadītāju ētikas noteikumus un  

Latvijas Republikas likumus. 

4.14. Uz finišu komandas ierodas norādītajā vietā līdz noteiktajam laikam, kurš tiks noteikts 

instruktāžas laikā. 

4.15. Ja komanda ierodas ārpus noteiktā laika, tad par katrām kavētām 10 minūtēm komanda 

zaudē 5 punktus no kopā iegūtajiem punktiem sacensību laikā; ja kavē vairāk par 

stundu, tad komanda netiek ieskaitīta rezultātu tabulā. 

4.16. Finišā komandas pārstāvis pienāk pie sacensību tiesneša un iesniedz viņam savas  

komandas numuru. Tiek reģistrēts ierašanās laiks. Pēc tā finiša lapā tiek ienesta 

informācija par visu uzdevumu un papilduzdevumu izpildē gūtajiem punktiem. 

4.17. Rezultātu paziņošana tiek veikta pēc visu punktu uzskaites. 

4.18. Visus strīdīgos jautājumus, kuri rodas, uzskaitot punktus finišā, izskaidro galvenais 

tiesnesis. Visi jautājumi par punktu uzskaiti tiek pieņemti ne ilgāk kā 30 minūtes pēc 

rezultātu paziņošanas. 

5. Rezultāti un apbalvošana 

5.1. Rezultāti tiek paziņoti apbalvošanas laikā. 

5.2. Sacensību gala rezultāti oficiāli tiek publicēti ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no 

pasākuma notikuma dienas mājas lapā. 

5.3. Pasākuma organizatori apbalvo trīs godalgotās vietas. 

5.4. Godalgotajiem dalībniekiem ierašanās uz apbalvošanu obligāta. Neierašanās gadījumā 

dalībnieks zaudē tiesības saņemt balvas. 

 

Novēlām drošu un veiksmīgu startu! 

 

 

13.02.2019     

 

Pasākuma organizators 

Dāvis Grinevics 

  

 


