VALMIERAS NAKTS ROGAININGS 2019
Nolikums
LAIKS UN VIETA
Starts 2019.gada 27.septembrī plkst.19.00 pie Valmieras Kultūras centra Rīgas ielā 10.
Reģistrēšanās no plkst.18.00.
Sacensības organizē Valmieras pilsētas pašvaldība un SIA “Aktīvā tūrisma centrs EŽI”.
SACENSĪBU NORISE
Komandas uzdevums ir izvēles kārtībā apmeklēt kontrolpunktus noteiktajā kontrollaikā un iegūt pēc
iespējas vairāk punktu, veicot attiecīgo uzdevumu (atbilde uz jautājumu, fotogrāfijas uzņemšana u.c.)
katrā kontrolpunktā. Katra uzdevuma/kontrolpunkta vērtība norādīta kartē/aplikācijā. Plānot savu
distanci un kontrolpunktu apmeklēšanas secību varēs jau no plkst.18.30, kad komandām tiks
izsniegti pieejas kodi. Gan uzdevumi, gan to vērtība ir atšķirīga, tāpēc dalībniekiem distances
veikšana un kontrolpunktu secība jāplāno stratēģiski izdevīgākajā veidā!
Ne vēlāk kā 5 minūtes pirms starta visām komandām jāierodas starta zonā. Starts visām grupām ir
vienlaikus. Sacensību laikā vienas komandas dalībniekiem ir jāpārvietojas un jāapmeklē
kontrolpunkti kopā. Komandas pārvietojas tikai ar kājām vai velosipēdu, vadoties pēc grupas veida,
kādā tās startē. Citu transportlīdzekļu izmantošana, veicot distanci, tiks uzskatīta par pārkāpumu un
komanda tiks diskvalificēta.
TEHNISKIE NOSACĪJUMI
Komandai nepieciešams uzlādēts mobilais telefons vai planšetdators ar bateriju, kas spēj darboties
aktīvā režīmā visu sacensību kontrollaiku. Komandai nepieciešama un tiks lietota viena ierīce, kurā
jābūt aktivizētai datu pārraidei (4G). Kopumā pasākuma laikā tiks patērēti līdz 250Mb datu. Iesakām
līdzi ņemt papildu akumulatoru, ar ko pasākuma laikā var uzlādēt telefonu/planšeti. Aicinām padomāt
par elektronisko ierīču drošību distancē un to stiprināšanu pie velosipēdiem Velo-rogaiņa distancē.
Iepriekš vēlams lejupielādēt aplikāciju Loquiz App Store vai Google Play veikalos.
SACENSĪBU PROGRAMMA
2019.gada 27.septembrī
No plkst. 18.00 reģistrācija sacensību centrā pie Valmieras Kultūras centra (Rīgas iela 10)
plkst. 18.30 – pieejas koda/kartes saņemšana maršruta plānošanai
plkst.18.45 – instruktāža
līdz plkst. 18.55 – dalībnieku ierašanās starta zonā
plkst. 19.00 – starts visām grupām
plkst. 20.30 – “Val-mierīgā garā” finišs
plkst. 21.00 – “Velo-rogainis” finišs
plkst. 22.00 – “Stiprinieku” finišs
DALĪBNIEKU GRUPAS
Val-mierīgā garā: ģimenēm, iesācējiem, kā arī jebkuram sporta lietpratējam vai nesteidzīgu
pastaigu baudītājiem. Maksimālais laiks distancē 1,5 stundas (kontrollaiks).
Velo-rogainis: visiem, kuri nespēj pat dienu iztikt bez sava eko transportlīdzekļa –
velosipēda. Maksimālais laiks distancē 2 stundas (kontrollaiks).
Stiprinieki: piedzīvojumu un pārbaudījumu meklētājiem, sporta draugiem ikdienā.
Maksimālais laiks distancē 3 stundas (kontrollaiks).
Komandu sastāvs 2-5 cilvēki. Komandā jābūt vismaz vienai pilngadīgai personai. Katrs dalībnieks ir
atbildīgs par savu fizisko sagatavotību un veselības stāvokli, kā arī drošību distances laikā un Ceļu
satiksmes noteikumu ievērošanu.

Par katru kavētu minūti, kuru komanda pavada distancē pēc kontrollaika beigām, tiek noņemts 1
punkts. Par kavējumu ilgāk par 15 minūtēm visi komandas punkti tiek anulēti. Ierasties finišā atļauts
arī pirms kontrollaika beigām.
VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
Katrā grupā tiek apbalvoti 1.vietu ieguvēji. Apbalvošana notiek 15 minūtes pēc attiecīgās dalībnieku
grupas kontrollaika beigām. Pasākumā paredzētas arī īpašās nominācijas un pārsteiguma balvas.
KARTE UN APVIDUS
Sacensības notiek Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā. Ietverta gan pilsētas, gan tuvējo
mežu teritorija. Sacensībām tiek izmantota aplikācija Loquiz.
ATZĪMĒŠANĀS
Atzīmēšanās notiek mobilajā aplikācijā, kad komanda sasniedz izvēlēto kontrolpunktu, atrodoties 515m rādiusā no tā. Pie katra kontrolpunkta nepieciešams veikt attiecīgo uzdevumu.
PIETEIKUMI UN DALĪBAS MAKSAS
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās:
līdz
25.septembrim
(ieskaitot),
aizpildot
elektronisko
formu
https://forms.gle/mR7w2PidTDBT8CJM8 un komandas dalības maksu apmaksājot
pasākuma norises vietā 27.septembrī;
ierodoties Aktīva tūrisma centrā EŽI Rīgas ielā 43 Valmierā, kur varēs gan reģistrēties, gan
samaksāt par dalību līdz 25.septembrim (ieskaitot).
Dalības maksa: 5 EUR no komandas.
INFORMĀCIJA
Informācijai: Valmieras pilsētas pašvaldības sporta projektu vadītājs Rihards Zalte, tālr.: 27872146,
rihards.zalte@valmiera.lv.
Informācija un rezultāti arī mājaslapā www.valmiera.lv sadaļā “Sports”.
Valmieras Nakts rogaininga laikā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt
izmantoti Valmieras pilsētas pašvaldības un SIA “Aktīvā tūrisma centrs EŽI” publicitātes vajadzībām.
Dalībnieki neiebilst, ka par rogainingu tiek informēti mediji, kuri notikumu var atspoguļot plašsaziņas
līdzekļos.

