Rīgas Skolēnu rogainings
NOLIKUMS
2019. gada 25. septembris, Mežaparks
Rogainings ir orientēšanās sporta komandu sacensības, kur komandas pārvietojas apvidū un
noteiktā laika periodā brīvi izvēlētā secībā apmeklē apvidū izvietotus kontrolpunktus, kuriem
piešķirtas noteiktas vērtības, cenšoties savākt pēc iespējas vairāk punktu noteiktajā laikā.
Distancē komanda pārvietojas kopā (ne tālāk par 15m viens no otra) tikai ar kājām,
navigācijai izmantojot tikai mehānisko kompasu, pulksteni un sacensību organizatoru
izsniegto karti. Atzīmēšanās kontrolpunktos notiek izmantojot elektroniskās atzīmēšanās
sistēmu “SportIdent”
ORGANIZATORI
Rīko: Latvijas Orientēšanās federācija. Pasākumu finansiāli atbalsta Latvijas Sporta federāciju
padome. Sadarbības partneri – Ufogolf.
Galvenais tiesnesis – Matīss Ratnieks (+371 20252282, e-pasts: info@olatvija.lv)
Distances – Aigars Vārna (t. 27037985, e-pasts: aigars@lof.lv)
Galvenais sekretārs – Guntars Mankus (guntars@bkc.lv)
SACENSĪBU PROGRAMMA
Trešdiena, 25. septembris – rogaininga distance.
Sacensību centrs – Ufogolf, Mežaparks (shēma: šeit)
Līdz 10:00 dalībnieku ierašanās un reģistrācija
10:45 sacensību atklāšana un instruktāža
no 11:00 līdz 12:00 starts orientēšanās izvēles distancē
līdz 13:30 dalībnieku finišs
13:45 Noslēgums un apbalvošana
APVIDUS
Orientēšanās sacensībām tiks izmantots Mežaparka teritorija (shēma: šeit). Sacensību karte
balstīta uz orientēšanās kartes pamata.
Kartes mērogs 1:10000 h 2.5m.

DALĪBNIEKU GRUPAS
Dalībnieki – Rīgas vispārizglītojošo skolu skolēni.
Sacensības notiek komandās no 4 cilvēkiem (vismaz 1 meitene). Dalībnieki tiek vērtēti
pamatskolas un vidusskolas klašu grupās, apbalvojot pirmās trīs labākās komandas.

SACENSĪBU ILGUMS
Sacensību kontrollaiks – 1.5 stundas. Apvidū tiks izvietoti 30 kontrolpunkti ar dažādām
vērtībām.
ELEKTRONISKĀ ATZĪMĒŠANĀS SISTĒMA
Sportident. Katrai komandai tiks izsniegts 1 elektroniskais čips, ar kuru atzīmēties
kontrolpunktu. Sacensību atklāšanā tiks demonstrēts atzīmēšanās sistēmas pielietošanas
princips.
PIETEIKŠANĀS
Piesakoties online LOF sistēmā līdz 19. septembra plkst. 23:59.
DALĪBNIEKI UN APBALVOŠANA
Ar medaļām un suvenīriem tiks apbalvotas trīs labākās komandas katrā klašu vecuma grupā.
SERVISS
WC, medicīniskā palīdzība un dzeramais ūdens.
Cita informācija
Dalībnieki paši atbildīgi par savu fizisko sagatavotību dalībai sacensībās un veselības stāvokli!
Piedaloties sacensībām dalībniekiem ir jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi. Satiksme
sacensību teritorijā netiks slēgta.
Aizliegts kāpt pāri žogiem un atrasties privātās teritorijās.
Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību Rīgas skolu
rogaininga laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām Rīgas
skolēnu rogaininga mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu
(vārda, uzvārda) publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos.
Matīss Ratnieks, e-pasts info@olatvija.lv, t. 20252282

