Talsu, ROJAS, DUNDAGAS, Mērsraga novada
Pūķu modelēšanas sacensībU- PŪĶU SVĒTKU „Sveiciens Latvijai!”
Nolikums
Mērķis un
uzdevumi:






Dalībnieki:

Svētkos var piedalīties ikviens pūķa izgatavotājs, bet sacensībās vērtēti tiks pūķi, kuru
izgatavotāju vecums nepārsniedz 18 gadus.

LAIKS UN
VIETA:

Sacensības notiek 2014.gada 4. maijā Talsu lidlaukā.
Dalībnieku reģistrācija no plkst.11.00
Sacensību sākums pl.12.00

Sacensību
noteikumi:

Pūķi tiks sadalīti divās kategorijās:
1.
plakanie pūķi – kuru nesošo virsmu veido plakne un to stabilizēšanai var tikt
izmantotas astes, izgriezumi pūķos un vertikālie ķīļi;
2.
kastveida pūķi – kuru konstrukcijā izmantota noslēgta kastveida forma. Kastes
forma nav ierobežota. Lai palielinātu nesošo virsmu drīkst būt plakani spārni, kuru
lielums nav ierobežots.
Pūķu pavadiņas garums nedrīkst pārsniegt 100 metrus.
Jebkurš dalībnieks sacensībās var piedalīties gan ar plakano, gan kastveida pūķi.

Vērtēšanas
kritēriji:

Rezultātus vērtē katrā kategorijā atsevišķi.
Sacensībās uzvar dalībnieks, kura pūķis pēc pacelšanās lido visstabilāk, un kura
pavadiņas leņķis attiecībā pret zemi ir vistuvāk taisnam leņķim. Pavadiņai, pie tam, ir
jābūt taisni nostieptai.
Ja vairāki pūķi, pēc, tiesnešu domām, ir līdzvērtīgi, tiks nozīmēts šiem pūķiem papildus
lidojums. Šajā lidojumā tiks vērtēti – pacelšanās ātrums un lidojuma stabilitāte
paceļoties.
Dalībnieks var izmantot jebkura klātesošā (skatītāja, komandas biedra vai skolotāja)
palīdzību.
Neliela vēja apstākļos, kad pūķi neturas gaisā, uzvarētājs tiek noskaidrots pēc dalībnieka
prasmes rīkoties ar pūķi, to turot gaisā.

Apbalvošana:

Apbalvoti tiek pirmo trīs vietu ieguvēji katrā pūķu kategorijā.

popularizēt pūķu modelēšanas sportu bērnu un jauniešu vidū;
attīstīt bērnu un jauniešu praktiskās iemaņas un radošo darbību pūķu modelismā;
veicināt pūķu modelisma apguvi skolās;
noskaidrot labākos sacensību dalībniekus pūķu modelēšanas sportā.

Talsu novada BJC , Brīvības ielā 17a, Talsi LV-3201; tālrunis 63291805
e-pasts: dace9395@inbox.lv Sīkāka informācija pa tālruni 29428761 vai 63291805 – Alvils Cielēns.
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