NOLIKUMĀ VEIKTĀS IZMAIŅAS ATZĪMĒTAS TREKNRAKSTĀ.
5.1.
Pasākumā piedalās Ķekavas novada iedzīvotāji un viesi. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības
stāvokli pasākuma laikā un to apliecina ar parakstu pieteikuma anketā. Pasākuma organizatori neatbild par
dalībnieku iespējamām traumām un iespējamiem kaitējumiem pasākuma laikā. Personām, kas jaunākas par
18 gadiem dalība pasākumā pieļaujam tikai vecāku vai likumisko pārstāvju pavadībā, izņemot kājnieku un
velo grupu dalībniekiem, kuriem atļauts piedalīties pasākumā no 14 gadu vecuma.
5.3.
Dalībnieki startē komandās, kuras veido brīvprātīgi. Katrs dalībnieks pasākumā piedalās tikai vienas
komandas sastāvā. Vienā komandā var būt no 2 līdz 7 personām.
6.4.
Līdz iepriekšējās pieteikšanās termiņa beigām pieļaujama komandas sastāva maiņa un to veic
atkārtoti piesakot komandu ar identisku komandas nosaukumu, un norādot jauno komandas sastāvu vai arī
nosūtot precizēto komandas sastāvu uz e-pastu info@knup.lv.
7.1.
Visas iepriekš pieteiktās komandas pasākuma dienā veic reģistrēšanos pasākuma centrā no plkst.
1000 līdz plkst. 1130.
7.3.
Auto komandas startē pieteikšanās secībā ar intervālu, kas tiks precizēts pasākumā dienā.
Automašīnas starta secībā būs jānovieto speciāli norobežotā un numurētā starta koridorā ne vēlāk kā 20
minūtes pirms starta. Automašīnu novietošanu organizēs starta tiesneši.
8.2.
Par katru pārtērēto kontrollaika minūti komandai tiks atskaitīts viens rezultativitātes (par KP
apmeklēšanu un SU izpildīšanu saņemtais) punkts.
9.4.
Lai mazinātu iespējamos komandu dīkstāves laikus un sadalītu komandu plūsmu, visām
komandām tiks noteikti pirmie obligātie KP, tas ir, komandā kā pirmais būs jāapmeklē tiesnešu noteiktais
KP un tikai pēc tam varēs izvēles veidā apmeklēt pārējos KP. Komanda, kas neievēros šo noteikumu
punktu tiks diskvalificēta.
9.5.
Izlozes veidā tiks noteiktas 9 komandas, kurām tiks izdalītas globālās pozicionēšanas iekārtas
(GPS). Komandas pienākums ir pasākuma laikā no starta brīža līdz finišēšanas brīdim glabāt šo iekārtu pie
sevis un turēt ieslēgtu. GPS iekārta tiešsaistes režīmā uz pasākuma centru nosūtīs informāciju par
komandas veikto distanci un konkrētā brīža atrašanās vietu.
Papildus jautājumi adresējami
Juris Žilko
Pasākuma organizators
t. 29472789
juris.zilko@kekava.lv

