Rogainings “Studentu Budēļi”
Mērķis: dot iespēju ikvienam sportiski atpūsties un iepazīt studentu un studenšu
korporācijas Rīgā.
Organizē: Studentu korporācija “Lettonia” sadarbībā ar LOF
Formāts: 3 stundu sacensības rogainingā, saskaņā ar LOF apstiprinātajiem
rogaininga sacensību noteikumiem. Pārvietošanās tikai ar kājām. Sacensības notiek
Rīgā, centrā. Punkti būs izvietoti arī pie vairākiem studentiem nozīmīgiem objektiem
un korporāciju dzīvokļiem.
Sacensību norises vieta: Sacensības notiek Rīgā, centrā, sacensību starta un
finiša vieta ir Korporācija Lettonia Rūpniecības iela 4a. Reģistrācija un plānošana būs
iekštelpās, pēc finiša ir iespēja pārģērbties un nomazgāties. Visiem interesentiem
iespēja iepazīties ar korporācijas Lettonia namu un atpūsties pēcpasākumā
studentiskās noskaņās!
Dalībnieku grupas:
OPEN –dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem bez vecuma ierobežojuma
Sievietes - komandā 2 līdz 5 sievietes bez vecuma ierobežojuma
Ģimeņu - dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem, vismaz viens bērns līdz 14
gadu vecumam
Jaunieši - dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem, visi vecumā līdz 23 gadiem.
Ja komandā ir bērns līdz 14 gadu vecumam, tad jābūt vismaz vienam pieaugušajam
no 18 gadu vecuma
Sacensību laiks:
Reģistrācija un karšu saņemšana no plkst. 18:00
Kopīgais starts – 2019. gada 20. decembrī plkst. 19:00
Finišs – 22:00
Apbalvošana ap 22:30
Distance, atzīmēšanās:
Atzīmēšanās izmantojot LOF Android vai IPhone aplikāciju – nolasot QR kodus
kontrolpunktos. Punktu vērtības kartē no 2 līdz 10. Katrai komandai nepieciešams
uzlādēts mobilais telefons ar iespēju ielādēt aplikāciju.
Distancē būs vairāki dzeršanas/uzkodu punkti, kas būs izvietoti korporāciju namos.

Karte:
Kartes mērogs 1:15000 (A3 formāts). Kartes pamatne būs veidota no karšu
izdevniecības “Jāņa sēta” materiāliem.
Katram dalībniekam tiks piešķirta viena karte, kas izgatavota no ūdensizturīga
materiāla, ģimeņu klasē komandai 2 kartes.
Ēdināšana un izklaides:
Pēcfiniša ēdināšana korporācijā Lettonia. Dzeršanas/uzkodu punkti distancē. Svinīgā
apbalvošana un distanču apspriešana korporācijā studentu iecienītas mūzikas
pavadībā.

Pieteikšanās:
Līdz 16. decembrim tiešsaistē www.rogaining.lv vai uz vietas sacensību centrā, ja ir
brīvas kartes.
Dalības maksas

Pieaugušie
Skolēni, studenti
Bērni līdz 14 gadu
vecumam
Ģimene, no
komandas

25.10-20.11
12
6
Bezmaksas

21.11-16.12
14
7
Bezmaksas

15

17

Ja studentam ir vairāk kā 23 gadi, tad dalības maksas atlaidi var saņemt tikai
maksājot starta vietā un uzrādot studenta apliecību.
Ģimeņu klasē, ja ir tikai divi dalībnieki, dalības maka no komandas 12 eiro vai 14 eiro
reģistrējoties pēc 20. novembra.
Tiem, kas nav iepriekš pieteikušies online sistēmā – reģistrējoties starta vietā
jāmaksā par 2 eiro vairāk.
Dalības maksu var pārskaitīt uz kontu līdz 16.12 vai samaksāt startā:
SIA O!Latvija
Reģ. Nr. 40103795862
Banka: Luminor
IBAN LV91RIKO0002930175825
Apbalvošana
Balvas tiks izlozētas starp dalībniekiem. Izloze – apmēram pusstundu pēc finiša,
piedalās visi klātesošie.
Grupu uzvarētāji (pirmās 3 vietas katrā grupā) tiek apbalvotas ar piemiņas balvām.
Pēcpasākums studentiskās noskaņās pēc finiša!

Drošība un citi noteikumi
Sacensību dalībnieku pienākums ir ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Īpaša
uzmanība jāpievērš atstarotāju un kabatas lukturīšu esamībai, jo sacensības notiek
diennakts tumšajā laikā.
Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst pasākuma laikā uzņemto
fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā
arī savu personas datu (vārds, uzvārds) pubicēšanai rezultātos, tai skaitā sociālajos
tīklos un pieteikumu sistēmā.

Organizatori var papildināt un precizēt nolikumu, nolikuma gala versija būs
publicēta www.rogaining.lv 16. decembrī.

