
 

   

 
NOLIKUMS 

"GEOCACHING -> RAMPA CATCH" 
Limbažu novada jauniešu dienas “Rampa” 2018 orientēšanās ar slēpņošanas elementiem 

 
Laiks: 2018.gada 31. Augustā, plkst. 16:30 – 19:00 
Norises vieta: Limbažu pilsēta 
Starts un finišs: Olimpiskais centrs “Limbaži”, Parka iela 36, Limbaži 
Organizē: Limbažu Jauniešu centrs, sadarbībā ar Limbažu novada tūrisma informācijas centru 
projekta ,,Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)”, kas līdzfinansēts ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu. 

 
1. Mērķis un uzdevumi: 

1.1. Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu Limbažu novada jauniešu vidū; 
1.2. Popularizēt Geocatching (slēpņošanu), kā aizrautīgu un izzinošu  orientēšanos spēli 

pilsētvidē un apkārt tai; 
1.3. Popularizēt un veicināt jauniešu interesi par Limbažu pilsētas vēsturiskajiem objektiem,  

un jauniešu veiklību laika uzskaitē; 
1.4. “Rampa Catch” būs 10 dažādi objekti. Katrā objektā būs paslēpta maza “kārbiņa”  ar 

lapiņu. Katrā objektā būs sacensību kontrolieri, kuri reģistrēs dalībnieku ierašanos katrā 
objektā ar kontrolzīmogu. Dalībniekam izejot vai izskrienot visiem objektiem, ir jāsavāc 
lapiņas un kontrolzīmogs no katra objekta. Pēc veiksmīgas sacensību izpildes, dalībnieks 
dodas uz finišu. 

2. Sacensības vieta un laiks: 
2.1. Sacensību sākums, Limbažu un Salacgrīvas novada Olimpiskā centra “Limbaži” brīvdabas 

basketbola laukumā (pasākuma – Jauniešu diena “Rampa”) norises vietā. Spēles objekti 
– Limbažu pilsētā. 2018.gada 31.augustā, plkst. plkst. 16:30 – 19:00 

3. Sacensību rīkotājs: 
3.1. Sacensības organizē Limbažu Jauniešu centrs, sadarbībā ar Limbažu novada tūrisma 

informācijas centru. 
3.2. Sacensību tiesneši: Limbažu Jauniešu centra, Limbažu TIC organizatoriskie pārstāvji. 

4. Dalībnieki: 
4.1. Sacensībās var piedalīties gan Limbažu novada, gan citu novadu bērni un jaunieši vecumā 

no  14- 25 gadiem; 
4.2. Dalībnieks tiek iepazīstināts iepriekš ar spēles noteikumiem un tos ievēro; 
4.3. Neskaidrību gadījumā, katrā sacensību objekta tuvumā būs cilvēks pie kura vērsties ar 

jautājumu; 
5. Pieteikšanās kārtība: 

5.1.  Pieteikšanās Limbažu jauniešu dienas “Rampa” 2018 sacensībai būs pieejama pasākuma 
norises vietā INFO teltī; 
 
 

6. Sacensību noteikumi: 



 

   

6.1. Sacensību dalībnieki var pārvietoties tikai ar kājām, neizmantojot automašīnas, 
motorollerus un citus personīgos transportlīdzekļus- velosipēdus, skrejriteņus u.c. Gadījumā, 
ja pasākuma organizatori fiksē neatļautu pārvietošanos, dalībnieks tiek nekavējoties 
diskvalificēts; 
6.2. Pārvietojoties pa Limbažu pilsētas ielām, jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi; 
6.3. Ar savu parakstu reģistrācijas anketā dalībnieks apliecina, ka ievēros Ceļu satiksmes 
noteikumus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli; 
6.4. Dalībniekam ir jāsavāc visas objektos paslēptās “lapiņas”, kontrolzīmogi un jāveic spēles 
laikā norādītais uzdevums; 
6.5. Dalībnieks, kurš nebūs apmeklējis visus objektus, savācis visus kontrolzīmogus uz 
dalībnieka kartes, paņēmis pa vienai lapiņai no kontrolpunktiem, kā arī atrisinājis piedāvāto 
uzdevumu, nepiedalās sacensībās par balvu saņemšanu; 
6.6. Dalībnieki, atrodot slēpni, atver to, izņem lapiņu, aizver un novieto slēpni atpakaļ 
maksimāli identiski kā tas bijis iepriekš. Nav pieļaujama slēpņa bojāšana vai iznīcināšana, 
satura nomaiņa, slēpņa vietas bojāšana. Dalībnieki par šādu rīcību nekavējoties tiks 
diskvalificēti. 

 
7. Sacensību gaita: 

7.1. Dalībnieki reģistrējas pasākuma INFO teltī (sākot no pl.16.15.), saņem dalībnieka karti un 
uzsāk sacensības 31.08.2018. laika posmā no pl. 16:30   līdz  18:00 (pēdējās stundas laikā 
Dalībnieka kartes vairs netiek izsniegtas); 

7.2. Katram dalībniekam pirms sacensību sākuma tiek izstāstīti noteikumi, uz dalībnieka 
kartes tiek fiksēts sacensību starta laiks; 

7.3. Dalībnieks apmeklē kontrolpunktus sev izvēlētā secībā, kas apzīmēti sacensību kartē un 
kontrolpunktos saņem zīmogu par to, ka tur bijis; 

7.4. Katra dalībnieka laiks tiek skaitīts individuāli. Par finiša laiku tiek uzskatīts laiks, kas 
atzīmēts uz Dalībnieka kartes pēc kartes iesniegšanas INFO teltī. 
 

8. Sacensību vērtēšanas kārtība: 
8.1. Dalībnieka kartes jānodod INFO teltī līdz pl.19.30 (Objektos pēdējie kontrolzīmogi būs 

pieejami līdz pl.19. Laiks līdz pl.19.30 ir paredzēts, lai dalībnieki, kas piedalās pasākumā 
līdz pl.19 var pagūt iesniegt savas dalībnieku kartes INFO teltī); 

8.2. Visi dalībnieki, kuri veikuši uzdevumu pilnā apmērā tiek vērtēti un saņems piemiņas 
veltes no pasākuma atbalstītājiem; 

8.3. Trīs ātrākie dalībnieki, kuri veikuši uzdevumu 100 % precīzi, savācot visus kontrolzīmogus 
un burtus, izpildījuši uzdevumu, saņems pārsteiguma balvas no T/C “Valleta”; 

8.4. Ja dalībnieki uzdevumus veikuši vienlīdz precīzi un identiskā laika periodā, tad balvu 
ieguvēji tiek noteikti izlozes kārtībā. Izloze tiek organizēta pasākuma norises vietā; 

8.5. Ja Dalībnieks, kurš saņem balvu, nevar ierasties personīgi uz Apbalvošanas ceremoniju, 
31.08.2018. pl. 20 organizatori ar uzvarētāju sazinās pa reģistrācijas anketā norādīto 
tālruņa nr. Ja balva netiek izņemta līdz 10.09.2018., Organizatori veic atkārtotu izlozi 
starp dalībniekiem, kas netika izlozēti. 

 



 

   

"GEOCACHING -> RAMPA CATCH" 
RAMPA CATCH 2018 

Dalībnieku reģistrācijas anketa 
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Organizatori informē, ka pasākuma laikā tiks filmēts un/vai fotografēts. Fotogrāfijas un/vai video ieraksti var tikt 
izmantoti pasākuma publicitātes nodrošināšanai. Piedaloties pasākumā, dalībnieki apzinās un piekrīt, ka var tikt 
fotografēti un filmēti. Vienlaikus Organizators informē, ka dalībniekiem ir tiesības atsaukt piekrišanu turpmākai savu 
personas datu apstrādei, ja datu subjekts attiecīgajā materiālā ir tieši identificējams. 
Organizatori neuzņemas atbildību par trešo personu uzņemtām un publicētām fotogrāfijām un videomateriāliem. 

 


