Talsu novada Bērnu un jauniešu centra
„Pūķu svētki Talsos”
Sacensības tehniskajā jaunradē

NOLIKUMS

MĒRĶIS UN UZDEVUMI
- Veicināt bērnu un jauniešu interesi par tehnisko jaunradi.
- Pilnveidot bērnu un jauniešu vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas un prasmes.
- Organizēt izklaides pasākumu pulciņa dalībniekiem, to draugiem, vecākiem un skatītājiem, tādējādi
pilnveidojot dalībnieku sociālās un komunikācijas prasmes kontaktējoties ar citu novadu jauniešiem.
ORGANIZATORI
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs. Pūķu modelēšanas un tehniskās modelēšanas pulciņš.
NORISES VIETA UN LAIKS
2019. gada 4. maijs Talsu lidlaukā.
Dalībnieku reģistrācija 11.00 – 12.00
Sacensību sākums 12.00
Organizatori lūdz pieteikt aptuveno dalībnieku sarakstu un skaitlisko sastāvu līdz

2019. gada 26. aprīlim.
(Iesūtīt e-pastā dace.peda@talsi.lv ar norādi: PŪĶU SVĒTKI TALSOS)
DALĪBNIEKI
Sacensībās piedalās bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam ieskaitot.
Sacensību dalībnieki ir iepriekš informēti par personas datu apstrādi, iespējamo autora darba
publiskošanu un piekrīt, ka pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti, un fotogrāfijas
un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi informēt sabiedrību.
VĒRTĒŠANA
Pamatsacensības notiek plakano un kastveida pūķu klasēs.
Plakanie pūķi – pūķu korpuss ir plakanas vai izliektas formas un lidojuma stabilizēšanai
kalpo dažādas formas astes, vertikāli ķīļi un izgriezumi korpusā, kā arī šo stabilizācijas
sistēmu kombinācijas.
Kastveida pūķi – pūķu stabilizācijas sistēmu galvenokārt veido noslēgts kastveida korpuss
dažādās formās un izmēros. Celtspējas palielināšanai pūķiem var būt plakanas vai izliektas
formas spārni.
Katrs dalībnieks var piedalīties sacensībās ar neierobežotu pūķu skaitu, ja to konstrukcija atšķiras gan
plakano, gan kastveida pūķu klasē. Lai dalībnieki varētu demonstrēt visus savus pūķus organizatori
apņemas organizēt papildus lidojumus.

Papildus tiek vērtēti:
 vizuāli izskatīgākie pūķi,
 dalībnieki, kuri piesaistījuši visu ģimeni,
 oriģinālas konstrukcijas pūķi,
 čaklākie pūķu izgatavotāji.
UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA
Pūķu lidojuma kvalitāte tiek vērtēta pēc trim kritērijiem:
1. Perpendikularitāte pret zemi
1 – 3 punkti (jo leņķis tuvāks perpendikulam, jo vērtējums augstāks);
2. Lidojuma stabilitāte
1 – 3 punkti (modelim jālido pēc iespējas mazāk pakļaujoties vēja brāzmām);
3. Auklas nostiepums
1 – 2 punkti (auklai jābūt pēc iespējas vairāk nostieptai un pēc iespējas mazāk izliektai).
Vērtēšana notiek neizmantojot mērinstrumentus un ierīces.
APBALVOŠANA
Visi sacensību dalībnieki saņem piemiņas diplomus. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņem diplomus un
piemiņas balvas.
KONTAKTPERSONAS
Talsu novada Bērnu un jauniešu centra metodiķe Dace Pēda tel. 29604115, dace.peda@talsi.lv
Tehniskās modelēšanas pulciņa vadītājs Alvils Cielēns tel. 27854350

