Līkā tilta regate

NOLIKUMS
1.
Sacensību organizatori
1.1. Ogres novada pašvaldības iestāde „Ogres Vēstures un mākslas muzejs” nodaļa „Ogres novada
Tūrisma informācijas centrs”
2.
Mērķis un uzdevumi
2.1. Mērķis popularizēt sportiskās aktivitātes Ogrē.
2.2. Iesaistīt Ogres uzņēmumus sporta pasākumos.
2.3. Veicienāt sportisku dzīves veidu un iedzīvotāju iesaistīšanu sporta aktivitātēs.
3.
Vieta un laiks
Līkā tilta regate notiek Ogrē, pie Ogres upes Līkā tilta, ceļā uz estrādi 2015. gada 16. maijā,
sākums plkst. 13.00.
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4.
Sacensību noteikumi un kārtība
Komandā piedalās 3 dalībnieki, no kuriem divi ir airētāji, viens karoga turētājs.
Vismaz vienam komandas loceklim ir jāpārstāv konkrēts uzņēmums, iestāde, organizācija vai
domubiedru grupa.
Komanda sacensībās piedalās ar iepriekš sagatavotu karogu, kas simbolizē pārstāvēto
uzņēmumu/iestādi/organizāciju.
Dalība sacensībās ir bez maksas.
Komandas, izlozes kārtībā, tiek sadalītas pāros pa divi, un šādos pāros piedalās sacensībās.
Katra komanda veic iezīmētu distanci ar gumijas laivu.
Katras komandas veiktais disciplīnas laiks tiek uzņemts un pierakstīts kopējā sacensību
dalībnieku tabulā.
Četras ātrākās komandas piedalās fināla braucienā.
Sacensību organizētāji nodrošina visu sacensībām nepieciešamo aprīkojumu- laivas, airus un
glābšanas vestes.
Komandā nevar tikt iekļauti dalībnieki, kuri ir jaunāki par 16 gadiem.
5.
Uzvarētāju noteikšana
Uzvar komanda, kura fināla braucienā distanci veic visātrākajā laika posmā.
6.
Apbalvošana
Godalgoto, pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar īpašām pasākuma atbalstītāju sarūpētām
balvām, sacensību organizētāju diplomiem un kausiem. Visas komandas saņem pateicības
rakstus par dalību sacensībās.

7.
Citi noteikumi
7.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku ierašanos un uzturēšanos sacensību vietā, sedz paši
dalībnieki.
7.2. Apbalvošanas, sporta inventāra nomu un iegādi sedz sacensību rīkotāji.
7.3. Piesakot dalību sacensībās, visi tās dalībnieki apliecina, ka paši uzņemas pilnu atbildību par
sevi, savu mantu, veselību un dzīvību.
8.
Pieteikšanās.
Dalībniekiem pieteikties līdz 2015. gada 15. maijam pulksten 17.00. Pieteikuma formu var
saņemt sūtot pieprasījumu uz info@latvijascentrs.lv, lejupielādēt mājas lapā
www.latvijascentrs.lv vai saņemt klātienē Ogres novada Tūrisma informācijas centrā Ogrē,
Brīvības ielā 12a.

Pielikums Nr. 1
Ogres novada Tūrisma informācijas centra rīkotā
Līkā tilta regates nolikumam
PIETEIKUMA ANKETA
Līkā tilta regatē komanda ________________________________sastāvā piesaka sekojošus
dalībniekus
(komandas nosaukums)
N.p.k.
1.
2.
3.

Vārds

Uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Paraksta vieta*

Kontaktpersona: ________________________________________________________
(vārds, uzvārds, tālrunis)
Pārstāvētais uzņēmums/iestāde/organizācija _________________________________

Datums: _______________________
* Paraksta vieta, kur sacensību dienā katrs dalībnieks parakstās, ka pats uzņemas pilnu atbildību
par sevi, savu mantu, veselību un dzīvību.

