
Apstiprinu:  Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras Direktore D.Cīrule 2018.gada 10.aprīlī  ĶEKAVAS NOVADA ORIENTĒŠANĀS SPĒLES “LATVIJA” NOLIKUMS   MĒRĶIS UN UZDEVUMI Veicināt orientēšanās sporta attīstību Latvijas Vispārizglītojošajās mācību iestādēs. Iesaistīt skolu jaunatni orientēšanās sporta apguvē. Veicināt skolas vecuma bērnu, jauniešu veselību, veicinot viņu iesaistīšanos sporta aktivitātēs un veselīgā brīvā laika pavadīšanā.  ORGANIZĒ Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra sadarbībā ar Orientēšanās Klubu Ziemeļkurzeme. Šis pasākums tiek īstenots ar Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/094 “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā”, pasākums “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” atbalstu.  LAIKS, DATUMS, VIETA 2018. gada 3.maijs – Ķekava (Ābeļdārzs Skolas iela 2) no plkst. 9:00-15:00 2018. gada 10.maijs – Daugmale (Stadions pie Daugmales multifunkcionālā centra), no plkst. 9:00-15:00 2018. gada 17.maijs – Baloži (Baložu vidusskolas stadions), no plkst. 9:00-15:00.   SPĒLES APRAKSTS Spēles norises vietā būs izveidota Latvijas plāna kontūra, kuras iekšpusē tiks izvietoti Latvijas lielāko un interesantāko apdzīvoto vietu (pilsētu, novadu centru) nosaukumi (karodziņu veidā). Kopējo apdzīvoto vietu objektu skaits - aptuveni 40. Spēles veikšanā tiek izmantoti orientēšanās sacensību elementi (apdzīvoto vietu atrašana noteiktā secībā, elektroniskās atzīmēšanās iekārtas, atzīmēšanās uzdevumā noteiktajās vietās. Dalībniekiem nepieciešamās prasmes: 1)      Jāprot lasīt, 2)      Labāku rezultātu sasniedz dalībnieki, kuriem ir zināšanas Latvijas ģeogrāfijā un apdzīvotu vietu izvietojumā, 3)      Dalībniekiem, kuriem nav zināšanu par kādas apdzīvotas vietas atrašanās vietu, to ir iespējams noskaidrot spēles kontūras ārpusē izvietotajā stendā ar Latvijas karti. Noskaidrošanas laiks ietilpst distances veikšanas laikā. 



 Spēles uzdevumu veikšanas kontrolei tiks izmantota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SPORTident, ar kuru varēs iepazīties sacensību centrā. Organizatori nodrošinās dalībniekiem elektroniskās atzīmēšanās čipus.  SPĒLES GAITA Dalībniekam tiek izsniegts rakstisks uzdevums – apmeklēt spēles laukumā iezīmētās apdzīvotās vietas uzdevumā noteiktā secībā. Spēles uzdevums jāveic iespējami ātrā laikā. Starts brīvais. Minimālais starta intervāls starp viena uzdevuma dalībniekiem – 1 minūte. Startā pēc tiesneša atļaujas dalībnieks saņem uzdevumu un dodas distancē. Pēc finiša jānodod izsniegtais uzdevums un SI čips rezultāta nolasīšanai.   Pirms spēles uzsākšanas: 1)      Tiek izveidotas dažāda garuma distances ar apdzīvoto vietu nosaukumiem (piem. Kandava, Alūksne, Tukums, Brocēni, Valmiera, Kārsava, Ance, Ilūkste) un tml. Piedāvāto distanču garumi no 120-900m) 2)      Blakus apdzīvoto vietu karodziņiem tiek izvietoti atzīmēšanās (laika kontroles) sistēmas ierīces, 3)      Katram dalībniekam tiek izsniegs individuālās atzīmēšanās (laika kontroles) čips. Spēles gaitā: 1)      Dalībniekam tiek piedāvāts veikt vairākus spēles uzdevumus (dažāda garuma un sarežģītības), 2)      Pēc katra spēles uzdevuma veikšanas tiek kontrolēts vai tas ir veikts pareizā secībā, vai ir atrastas pareizās atbilstošās vietas, kā arī tiek fiksēts Dalībnieka spēles uzdevuma veikšanas  laiks.   VĒRTĒŠANA Pēc spēles uzdevumu veikšanas tiek apkopoti katra uzdevuma dalībnieku rezultāti un publicēti Ķekavas novada sporta aģentūras mājas lapā – sports.kekava.lv.   PAPILDUS INFORMĀCIJA Reinis Zobens, tel.: 22066443, reinis.zobens@kekava.lv. 


