FACE THE SPIRIT: MED
NOLIKUMS
1.

Spēles ‘’Face The Spirit: Med’’ mērķi:
1.1.
Veicināt dažādo Rīgas apkaimju iepazīšanu interesantā veidā, gan atklājot
nezināmo par Rīgas apkaimju vēsturi, kultūru, ievērojamām personām,
iestādēm, dabas objektiem un uzņēmumiem, gan izložņājot apkaimju
pazīstamās un neredzētās vietas klātienē.
1.2.
Iepazīstināt medicīnas studentus un Rīgas jauniešus ar dažādu medicīnas
iestāžu plašo veidu un atrašanās vietu Rīgas apkaimēs- Mežciemā un
Iļģucimā
1.3.
Izveidot spēles turnīru tā, lai dalībnieku komandas uzlabotu sadarbības
spējas gan iekšēji, gan ar citām komandām, veidojot veiksmīgas
sadarbības arī ārpus turnīra.

2.

Spēle:
2.1.
Spēles ‘’Face The Spirit: Med’’’ rīko biedrība ‘’Piedzīvojuma Gars’’
(turpmāk- Organizatori). Pirmā spēle notiks 8. martā Mežciema apkaimē
un otrā spēle notiks 22. martā Iļģuciema apkaimē. Komandas
līdzieguldījums katrā spēlē ir 5 eiro no dalībnieka (Atiecīgi 20 eur no 4
cilvēku komandas un 15 eur no 3 cilvēku komandas).
2.2.
Spēle ‘’Face The Spirit’’ uzskatāma par prāta, erudīcijas, orientēšanās,
stratēģijas un skriešanas spēli.
2.3.
Katrā apkaimē tiks noteikta konkrētā pulcēšanās vieta, kurā notiks
komandu reģistrācija (spēles sākumā un beigās).
2.4.
Spēles ‘’Face The spirit’’ programma. Organizatori patur tiesības mainīt
programmas laikus.
Laiks
18:00-18:30

Reģistrācija

18:30-19:00

Prāta līmenis

19:00-21:30

Ķermeņa līmenis

21:30-22:00

Gara līmenis

22:00

Rezultāti un apbalvošana

3.

Spēles norise un punktu iegūšana:
3.1.
Komandu reģistrācija notiek atzīmējoties un komandas kapteinim
parakstoties reģistrācijas lapā.
3.2.
Spēlei ir 3 līmeņi Ķermeņa, Prāta un Gara un 4 punktu kategorijas, kuras
kopvērtējums noteiks uzvarētājus.
3.2.1.
Prāta līmenī katra komanda saņem informācijas lapas par apkaimi,
tās karti un 4 uzdevumu lapas, kuras atrisinot var iegūt punktus 4
kategorijās:
3.2.1.1.
Kategorijā Rajona punkti - balstoties uz informācijas lapām
par apkaimi, Rajona punktu uzdevumu lapā jāatmin norādes
uz vietām, kurās Ķermeņa līmenī atminot vēlvienu mīklu
varēs atrast simbolus ‘’atslēgai’’. Katrs atrisinājums otrai
mīklai ir simbols (burts vai cipars) un kopējā mīklas atbilde
veido ‘’atslēgu’’, kas 3 ātrākās komandas aizved līdz 3
punktu paketēm - 10, 5 un 5 punkti atkarībā no ierašanās
secības un par katru pareizo simbolu atslēgai atrisinājumā
komanda saņem 3 punktus. Par simbolu atminēšanu
punktus saņem gan 3 ātrākās komandas, gan arī visas citas,
kas atminēja simbolus (kopējais punktu skaits atkarīgs no
mīklu skaita).
3.2.1.2.
Kategorijā Slēpņu punkti - izmantojot karti un Slēpņu punktu
uzdevumu lapu var atrisināt 10 mīklas un ķermeņa līmenī
nonākt līdz 10 slēpņu lokācijām. Katrā lokācijā ir tikai viens
slēpnis ar vienu relikviju. Relikviju nogādājot uz gala punktu
saņemat punktus. Relikviju vērtības - 5, 5, 5, 3, 3, 3, 2, 2, 2,
0 punkti. Sākt meklēt var tikai ķermeņa līmenim sākoties
(kopā 30 punkti).
3.2.1.3.
Kategorijā Komandas punkti - uzdevumu lapa sastāv no 10
dažādiem - sociāliem un komandu saliedējošiem
uzdevumiem, par katru izpildītu uzdevumu 2 punkti.
Komanda pierāda uzdevuma izpildīšanu ar foto. Uzdevumus

var sākt pildīt tikai ķermeņa līmenī (kopā 20).
3.2.1.4.
Kategorijā Loģikas punkti - uzdevumu lapa sastāv no 10
loģikas, matemātikas uzdevumiem, par pareizi atrisinātu
uzdevumu 2 punkti (kopā 20).
3.2.2.
Ķermeņa līmenī komandas dodas pilsētvidē un to mērķis ir atrast
pēc iespējas vairāk punktus un nonākt atpkaļ pulcēšanās vietā,
iekļaujoties kontrollaikā. Organizatori paziņos kontrollaiku pirms

spēles sākšanās. Par katru kavēto minūti komandai tiek atņemti 2
punkti.
3.2.3.

3.3.

Gara līmenī komandas, izveidojot kopīgu apli, dalās iespaidos,
ieguvumos un idejās par to, kā padarīt spēles mīklas vēl
izaicinošākas, kamēr organizatori apkopo spēles rezultātus.
Pēc katra posma organizatori paziņos rezultātus un sveiks vienuvisveiksmīgāko komandu, kura būs ieguvusi visvairāk punktus.
Kopvērtējums tiks publicēts organizatoru mājaslapā piedzivojumagars.lv.

4.

Dalībnieki, komandas un pieteikšanās:
4.1.
Sacensībās var pieteikties komandas 3-4 cilvēku sastāvā, dalībniekiem
jābūt vismaz 16 gadus veciem.
4.2.
Spēles laikā atļauts pārvietoties ar kājām, velosipēdiem vai sabiedrisko
transportu.
4.3.
Pieteikšanās
tiek
izsludināta
portālā
facebook.com
un
piedzīvojumagars.lv. Piesakoties komandai jāaizpilda anketa pēc kuras
aizpildīšanas 2 dienu laikā organizatori izsūtīs apstiprinājumu.
4.4.
Komandu skaits spēlē ir ierobežots un organizatori patur tiesības atlasīt
motivētākas komandas balstoties uz pieteikuma anketām.

5.

Obligātais ekipējums:
5.1.
Obligāta ekipējuma nav, ir tikai ieteicamais. Organizatori iesaka komandai
līdz ņemt šādas lietas: viedais telefons ar GPS un karšu aplikāciju,
lukturīts, skriešanai un laikapstākļiem piemērots apģērbs.
5.2.
Daži punkti būs atkarīgi no komandas spējām uzņemt fotogrāfijas, bet
neviens punkts arī nav obligāts.

6.

Drošība un godīgums:
6.1.
Uzskatam, ka ar pieteikuma anketas nosūtīšanu - apņematies ievērot ceļu
satiksmes noteikumus, rūpēties par savu un apkārtējo drošību un būt
godīgi spēles spēlētāji.
6.2.
Necienīgas un nedrošas uzvedības gadījumā, organizatori patur tiesības
izslēgt komandas vai atsevišķus indivīdus no spēles.

