BK MEŽKALNU RINGS 2016
NOLIKUMS
Pasākumu organizē biedrība – Baltā Kalna komanda (Baltais Kalns).
Pasākuma sākums - Baldones slēpošanas un atpūtas komplekss
Mežkalni, 29. oktobrī, plkst. 12:00.
Pasākuma beigas – 30. oktobrī, plkst. 00:00.

1. Pasākuma mērķis
Radīt
unikālu
izturības
pasākumu,
izmantojot
Latvijas
lielāko
bagātību – dabu (mežus, kalnus, purvus), kurā dalībnieki varētu pārbaudīt
un paplašināt savu spēju robežas, tā pilnveidojoties.
2. Par BK MEŽKALNU RINGU (turpmāk tekstā Rings):
2.1. Rings ir izturības pārbaudījums, kurā jāvirzās pa noteiktu maršrutu,
atkārtoti pārvarot dažāda tipa šķēršļus brīvā dabā.
2.2. Ringā dalībniekiem jāpārvar 3 veidu šķēršļi:
- statiskie šķēršļi, kas apgrūtina un palēnina virzību;
- aktīvie šķēršļi, kuri darbojas pamīšus un kuros ir iesaistīti elementi, kas
var tieši vai netieši skart dalībniekus, radot izaicinājumus un sevis
pārvarēšanas sajūtas;
- BK šķērslis jeb sajūtu inženieru radīta iekšējā Ringa spēle, kas tiek
atklāta īsi pirms starta.
2.3. Ringa garums ir 2,5 - 3 kilometri. Virzība Ringā lielāko apļa daļu notiek
pa kalnu nogāzēm. Trases maršruts ir marķēts ar atstarojošām lentēm visā
tā garumā.

2.4. Dalībniekam strikti jāievēro trases marķējums. Ja kādu apstākļu dēļ
dalībnieks pamet Ringu vietā, kur tas nav atļauts, dalībniekam jāatsāk aplis
no jauna.
2.5. Ringā ir sektors, kurā var iziet no trases, lai atpūstos, pārģērbtos,
apmeklētu labierīcības, un sektors, kurā var atgriezties trasē, lai turpinātu
virzību.
2.6. Lai veiktu Baltais Kalns noteiktu raundu (apļu) skaitu, kurš tiks izziņots
starta instruktāžas laikā, dalībniekam tiek dots 12 stundu kontrollaiks.
2.7. Nelabvēlīgu laika apstākļu vai citu objektīvu iemeslu dēļ Rings vai
atsevišķi šķēršļi var tikt mainīti vai atcelti.
3. Pasākuma norises vieta un laiks
3.1. Rings notiek 2016. gada 29. oktobrī slēpošanas un atpūtas
kompleksā “Mežkalni”, Baldonē.
3.2. Pasākuma provizoriskā programma:
Laiks

Norise

10.30 – 11:30

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija

11:40 – 11:55

Starta uzruna

12:00

Starts

24:00

Kontrollaika beigas, pasākuma
noslēgums

4. Dalība
4.1. Ringā var piedalīties no 18 gadu vecuma.
4.2. Ringa dalībnieki var startēt pa vienam, divatā vai četriniekā. Startējot
divatā vai četriniekā, kopējo apļu skaitu var sadalīt komandas starpā pēc
pašu spējām un vēlmes, dodoties trasē kopā vai pa vienam:
4.3. Parakstoties uz dalībnieka reģistrācijas apliecības, dalībnieks apliecina,
ka:
·
·
·
·
·

piedalās Ringā pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot
iespējamos riskus, kas ar to saistīti;
apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret Balto Kalnu iespējamo
traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu
nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ;
pilnībā uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, kā arī
apliecina, ka tas ir atbilstošs dalībai sacensībās;
viennozīmīgi piekrīt šim sacensību nolikumam un apņemas to
ievērot;
piešķir Baltajam Kalnam tiesības pašam vai, pilnvarojot trešās
personas, uzņemt dalībnieku fotogrāfijas, video un citus skaņu un
vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt
informāciju par dalībnieku teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos.

Baltajam Kalnam ir tiesības izmantot iepriekšminēto informāciju un
datus pasākuma reklāmas kampaņās. Autortiesības, izplatīšanas
tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām
fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Baltajam
Kalnam.
5. Reģistrācija
5.1. Ringam var pieteikties aizpildot elektronisko pieteikuma anketu, kas
publicēta Baltā Kalna Facebook lapā Ringa pasākuma aprakstā, kā arī Baltā
Kalna mājaslapā.
5.2. Pēc veiksmīgas reģistrācijas un dalības maksas saņemšanas
dalībniekam uz anketā norādīto mobilo tālruni tiks nosūtīta apstiprinājuma
SMS.
5.3. Pieteikt savu dalību Ringam var arī uz vietas pasākuma dienā.
6. Dalības maksa
6.1. Dalības maksa tiek noteikta pēc pieteikšanās laika.
Veids

Līdz 15. jūlijam

No 16. jūlija 31. augustam

No 1. septembra
– 17. oktobrim

No 18.
oktobra

20 €

25 €

30 €

35 €

35 €

40 €

45 €

55 €

65 €

75 €

85 €

100 €

Solo
(1 dalībnieks)

Duo
(2 dalībnieki)

Quattro
(4 dalībnieki)

6.2. Dalības maksa jāapmaksā 3 dienu laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas.
6.3. Dalības maksa netiek atgriezta.
7. Vērtēšana un apbalvošana
7.1. Par pilntiesīgu Ringa uzvarētāju tiks uzskatīts dalībnieks (vai
komanda), kurš noteiktajā kontrollaikā būs veicis starta instruktāžā
noteikto raundu (apļu) skaitu.
8. Sodi
8.1. 15 minūšu sods par šķēršļa nepareizu veikšanu.
8.2. 30 minūšu sods par šķēršļa neveikšanu.
8.3. Diskvalifikācija:
·
·

par šķēršļu apzinātu bojāšanu;
par jebkāda veida nesportisku, rupju, bīstamu izturēšanos pret citiem
dalībniekiem vai Baltā kalna tiesnešiem.

9. Obligātais ekipējums

9.1. Dalībnieka numurs, kurš tiks izsniegts Ringa reģistrācijā.
9.2. Pieres lukturis drošai virzībai trasē tumšajā diennakts laikā.
9.3. Maiņas drēbes un apavi.
10. Citi noteikumi:
10.1. Pastāv risks, ka dalībnieku ekipējums var tikt bojāts Ringa laikā,
pārvarot šķēršļus.
10.2. Baltais Kalns patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas
nolikumā, sacensību norisē, laikā, distancē.
10.3. Baltais Kalns aicina dalībniekus nebūt vieglprātīgiem pret savu
veselību un drošību un nopietni izvērtēt savu dalību Ringā.
10.4. Rings nav sacensības, kurās uzvar ātrākie. Tas ir izturības pasākums,
kur uzvarētājs būs jebkurš, kurš spēs veikt Baltā Kalna noteikto raundu
(apļu) skaitu noteiktajā kontrollaikā.
10.5. Baltais Kalns aicina ierasties uz pasākumu ar vismaz vienu
atbalstītāju.

"Ir jāiet... ringā!"
Baltais Kalns - sajūtu inženieri

