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1. MĒRĶIS
1.1. Popularizēt un ļaut iepazīt Madonas, Cesvaines un Gulbenes novadu tūrisma
piedāvājumu.
2. TŪRISMA RALLIJA NORISES VIETA UN LAIKS
2.1. Tūrisma rallijs notiks 2019. gada 18. maijā, Madonas, Cesvaines un Gulbenes novados.
2.2. Tūrisma rallija atklāšana notiks Madonā, Saieta laukumā.
2.3. Tūrisma rallija starts no pulksten 9:00 – 11:00 Madonā, Saieta laukumā.
2.4. Tūrisma rallija finišs no pulksten 18:00 – 20:00 atpūtas kompleksā “Vonadziņi”,
Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads.
3. TŪRISMA RALLIJA ORGANIZATORI
3.1. Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā
mantojuma centrs” Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401, reģistrācijas
nr.90009755071.
3.2. Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa. Saieta
laukums 1, Madona, LV 4801, reģistrācijas nr. 90000054572.
3.3. Cesvaines Tūrisma centrs Pils iela 4, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871,
reģistrācijas nr. 509000277711.
3.4. Organizatori rīko ralliju sadarbībā ar novadu tūrisma uzņēmējiem, tūrisma objektu
apsaimniekotājiem.

4. TŪRISMA RALLIJA DALĪBNIEKI
4.1. Piedalīties var ikviens interesents, kurš ir piereģistrējis savu dalību tūrisma rallijā
elektroniski vai pirms starta klātienē un iegādājies biļeti.
4.2. Ekipāžā dalībnieku skaits var būt dažāds, bet ne vairāk kā sēdvietu skaits konkrētajā
transportlīdzeklī.
4.3. Transportlīdzeklis var būt vieglā automašīna, busiņš, motocikls vai pat velosipēds.
4.4. Rallija pasākuma laikā dalībnieki paši uzņemas atbildību par sevi, savu mantu, dzīvību
un veselību, kā arī par savu darbību rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu mantai,
dzīvībai vai veselībai.
5. TŪRISMA RALLIJA MARŠRUTS UN NORISES KĀRTĪBA
5.1. Katra komanda saņems numurētas komandas zīmes, kā arī rallija ceļvedi, kurā būs
objektu apraksti, viktorīnas jautājumi un punktu tabula.
5.2. Komandai, vadoties pēc tūrisma bukletiem, ceļveža un kartes, kur ar punktiem atzīmēti
tūrisma objekti, jānonāk norādītājos kontrolpunktos, kuros jāveic paredzētais uzdevums.
Katrā kontrolpunktā maksimālais punktu skaits norādīts lappusē pie katra kontrolpunkta
apraksta.
5.3. Katrā kontrolpunktā pasākuma rīkotāji fiksēs dalībnieku klātbūtni un kontrolpunktos
izpildītos uzdevumus, piešķirtā ceļveža noslēguma lapās atzīmējot iegūto punktu skaitu
uzdevumos. Tiesības veikt atzīmes ir tikai pasākuma rīkotājiem, kas izdarīto atzīmi
apliecinās ar savu parakstu un/vai zīmogu.
6. TŪRISMA RALLIJA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Pieteikumi iesniedzami, aizpildot anketu un reģistrējot savu dalību kādā no organizatoru
mājaslapām: www.visitgulbene.lv,wwwvisitmadona.lv, www.cesvaine.lv.
6.2. Pieteikumus var reģistrēt līdz 2019.gada 14.maijam.
7. DALĪBAS MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
7.1. Dalības maksa tūrisma rallijā “P 37.Madona – Cesvaine – Gulbene”:
7.1.1. bērniem līdz 10 g.v. – bez maksas;
7.1.2. pārējiem – 7,00 EUR no personas.
7.2. Dalības maksa tiek samaksāta iegādājoties biļeti Biļešu paradīze kasē vai samaksājot
pirms starta skaidrā naudā Madonas Saieta laukumā. Dalības maksas saņēmējs ir
Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā

mantojuma centrs” (Reģ. Nr.90011546476, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene,
Gulbenes novads, LV-4401)
8. TŪRISMA RALLIJA UZVARĒTĀJI UN APBALVOJUMI
8.1. Tūrisma rallija „P 37.Madona – Cesvaine – Gulbene” uzvarētājiem tiks nodrošinātas
balvas no pasākuma organizatoriem un novadu tūrisma uzņēmējiem.
8.2. Balvas uzvarētājiem:
8.2.1. 1.vietas komanda balvā saņems “Biļešu paradīze” dāvanu karti 200 EUR vērtībā;
8.2.2. 2.vietas komanda balvā saņems “Biļešu paradīze” dāvanu karti 150 EUR vērtībā;
8.2.3. 3.vieta balvā saņems “Biļešu paradīze” dāvanu karti 100 EUR vērtībā.
8.3. Paredzētas arī speciālās nominācijas, saņemot interesantas balvas.
9. REZULTĀTU IZVĒRTĒŠANA
9.1. Tūrisma rallija uzvarētājs tiek noteikts PĒC IEGŪTO PUNKTU SKAITA.
9.2. Tūrisma ralliju izvērtē izvērtēšanas komisija 4 cilvēku sastāvā.
9.3. Komisijas pienākumi:
9.3.1. Izvērtēt Tūrisma rallija komandu iesniegtās punktu tabulas;
9.3.2. Noteikt Tūrisma rallija uzvarētājus un sadalīt tūrisma rallija balvas.
9.4. Tūrisma rallija izvērtēšanas komisijas locekļi nevar būt tūrisma rallija dalībnieki.
9.5. Tūrisma rallija izvērtēšanas komisijas lēmumu ieraksta protokolā, kas tiek apliecināts ar
komisijas locekļu parakstu.
10. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
10.1. Ierašanās ar savu transporta līdzekli.
10.2. Par komandu tiek uzskatīts viens transporta līdzeklis un tā pasažieri.
10.3. Transporta līdzeklim jāatbilst visām tehniskajām prasībām, jābūt OCTA un TA.
10.4. Tūrisma Rallija dalībniekiem OBLIGĀTI ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi. Par
personisko drošību atbild paši dalībnieki.
10.5. Ātrums un maršrutā pavadītais laiks netiks vērtēti (jāievēro starta un finiša laiki).
10.6. Nav obligāts nosacījums izbraukt visus kontrolpunktus.
10.7. Tūrisma rallija un noslēguma pasākuma dalībniekiem jāievēro sabiedriskās kārtības
noteikumi un atbildīgo personu norādījumi.
10.8. Līdzi jābūt mobilajam telefonam un fotoaparātam. Lūgums pārbaudīt, vai ierīces ir
pietiekami uzlādēts.
10.9. Rīkotājs neuzņemas atbildību par iepriekš minēto noteikumu neievērošanu.

