APSTIPRINU
LJSTF priekšsēdētāja I.Liepiņa
__________________
2019.gada __.___________

Latvijas čempionāts un meistarsacīkstes

LATVIJAS SKOLĒNU 72. SPARTAKIĀDE
SPORTA TŪRISMĀ
NOLIKUMS
I. Mērķi un uzdevumi
1.
2.
3.
4.

Popularizēt sporta tūrismu kā veselīgu un sportisku sporta veidu.
Attīstīt un saglabāt sporta tūrisma sacensību tradīcijas Latvijā.
Jauniešu un skolēnu patriotiskā audzināšana.
Noskaidrot labākās komandas sporta tūrisma iemaņu apguvē.

II. Laiks un vieta
5. Sacensības notiek no 2019. gada 18. maija līdz 2019.gada 19. maijam. Jelgavas
novads, Pūteļu karjers, Zaļenieku pagasts.

III. Organizatori
6. Sacensības organizē Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācija (Reģ.
Nr.50008028161) sadarbībā ar Latvijas Skolu sporta federāciju, biedrību “Remoss” un Latvijas
Alpīnistu savienību.
7. Sacensību galvenais tiesnesis – Normunds Hofmanis (29539836).

IV. Dalībnieki
8. Sacensībās piedalās bērnu, jauniešu un pieaugušo komandas piecās vecuma grupās:
8.1. visjaunākā grupa (D) 2007. g. dzim. un jaunāki;
8.2. jaunākā grupa (C)
2005. - 2006. g. dzim.;
8.3. vidējā grupa (B)
2003. - 2004. g. dzim.;
8.4. vecākā grupa (A)
1999. - 2002. g. dzim.;
8.5. pieaugušo grupa (P) 1998. g. dzim. un vecāki.
9. Visās vecuma grupās komanda sastāv no 4 dalībniekiem. A, B un C grupā komandas
sastāvā jābūt vismaz 2 meitenēm. P grupā – komandā vismaz viena sieviete. D grupā – komandā
dalībnieki neatkarīgi no dzimuma.
10. Jaunāki dalībnieki ar trenera rakstisku atļauju drīkst startēt vecākā grupā.

V. Sacensību programma
11. 18.maijā – sacensības sporta tūrisma kontroles kombinētajā pārgājienā (KKP) un
individuālās tūrisma tehnikas (ITT) sacensības.
11.1. plkst. 09.00 līdz plkst. 9.30 dalībnieku reģistrācija.
11.2. plkst. 10.00 pārstāvju sanāksme.
11.3. plkst. 11.00 starts kontroles kombinētajā pārgājienā. Distancē var tikt iekļauti
orientēšanās sporta, tūrisma tehnikas paņēmieni un novadpētniecības, veiklības un atjautības
uzdevumi.
11.4. plkst. 15.00 starts individuālajā tūrisma tehnikā.
12. 19.maijā – komandu tūrisma tehnikas sacensības (KTT).
12.1. plkst. 09.00 starts KTT.

VI. Pieteikumi
13. Iepriekšēja pieteikšanās sacensībām līdz 2019.gada 14. maijam pa e-pastu:
normunds.remoss@inbox.lv vai pa tālr. 29539836, norādot komandu skaitu pa grupām.
14. Rakstiski pieteikums (pielikums) jāiesniedz sacensību dienā līdz plkst. 09.30.
15. Pēc iepriekšējo pieteikumu saņemšanas, komandām elektroniski tiks nosūtīta
informācija par distancēm.

VII. Vērtēšana
16. Sacensības notiek pēc Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācijas (turpmāk –
LJSTF) sacensību noteikumiem.
17. Individuālās un komandu tūrisma tehnikas rezultātu nosaka distancē pavadītā laika
un soda punktu summa. Vienādu punktu gadījumā augstāka vieta dalībniekam, kuram mazāks soda
laiks.
18. Kontroles kombinētā pārgājiena komandas rezultātu nosaka etapu vietu summa,
augstāks vērtējums komandai, kurai šī summa mazāka. Vienādu punktu gadījumā, augstāku vietu
ieņem komanda, kura distancē pavadījusi īsāko tīro distances laiku.
19. Sacensību kopvērtējums veidojas sasummējot Kontroles kombinētā pārgājiena un
komandu tūrisma tehnikas rezultātus. Vienādu punktu gadījumā, augstāku vietu ieņem komanda,
kurai labāks rezultāts kontroles kombinētajā pārgājienā.

VIII. Apbalvošana
20. Individuālās tūrisma tehnikas 1., 2., 3. vietu uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un
medaļām.
21. Komandu kopvērtējumā 1., 2., 3. vietu uzvarētājus apbalvo ar diplomiem, kausiem un
piemiņas balvām.
22. Sacensību organizatori var lemt par papildus balvu piešķiršanu.

IX. Finanses
23. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā
organizācija vai paši dalībnieki.
24. Sacensību dalības maksa EUR 30.00 no komandas un individuāliem dalībniekiem
EUR 8.00. Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācijas biedriem EUR 25.00 no komandas un
individuāliem dalībniekiem EUR 5.00.
25. Dalības maksu var veikt ar pārskaitījumu: Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma
federācija, reģistrācijas Nr.50008028161, bankas konts LV88HABA0551034715412.
26. LSSF nodrošina sacensības ar kausiem, medaļām un diplomiem.
27. LJSTF sedz sacensību organizēšanas izdevumus.

X. Papildus informācija
28. Sacensību dalībnieku nakšņošana notiek āra apstākļos - teltīs. Ēst gatavošana –
ugunskura vietas, prīmusi.
29. Sacensību rezultāti tiks publicēti saitēs: www.sportaturisms.lv un www.climbing.lv
30. Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu
Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” prasības.
31. Sacensības organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
32. Nolikums vienlaicīgi ir arī ielūgums uz sacensībām.
N. Hofmanis 29539836
normunds.remoss@inbox.lv

Pielikums
„Latvijas skolēnu 72. spartakiādei sporta tūrismā”
nolikumam

PIETEIKUMS
Iestāde, organizācija__________________________________________
Grupa: ________
Komandas Nr. ____*
Dalībnieki:
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Dalībnieka paraksts par sacensību
noteikumu, drošības tehnikas
ievērošanu sacensību laikā

1. Kapteinis
2.
3.
4.

Komandas pārstāvis – skolotājs vai treneris:
Vārds, uzvārds

Kontaktinformācija
e-pasts
telefons

* ja iestādi pārstāv vairākas komandas vienā vecuma grupā.

Komandas pārstāvis

/____________________/

Iestādes vadītājs

/____________________/

