Starptautiskā mēbeļu, interjera un apgaismojuma izstāde “Baltic Furniture
2017”

1. Latvijas gulēšanas čempionāta
NOLIKUMS
1. Organizatori
Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar matraču ražotāju SIA
“OSSOV”.
2. Norises laiks
6.–7. oktobris 10.00–19.00
8. oktobris 10.00–17.00
3. Norises vieta
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā (Ķīpsalas iela 8, Rīga),
izstāde “Baltic Furniture 2017”.
4. Dalībnieki
Ikviens, kurš ir gatavs izpildīt čempionāta nosacījumus. Dalībnieki tiek dalīti
divās grupās:
1) bērni vecumā līdz 12 gadiem;
2) jaunieši no 13 gadu vecuma un pieaugušie.
5. Reģistrēšanās
Iepriekšēja reģistrēšanās čempionātam nav nepieciešama. Ikviens, kurš vēlas
piedalīties, izstādes darba laikā (skatīt punktu Nr.2) dodas uz uzņēmuma “Ossov”
stendu, piesakās pie tiesnešiem un pēc tiesnešu norādījumiem veic gulēšanas
uzdevumu.
6. Gulēšanas noteikumi
Dalībniekam ir jāapguļas matracī tā, lai ar to saskartos noteiktas ķermeņa daļas:
o galva;
o abi pleci;
o plaukstas;
o sēžamvieta;
o papēži.
Dalībnieks pats izvēlas gulēšanas pozīciju, bet šie saskares punkti ir jāievēro visu
gulēšanas laiku.
7. Laika fiksēšana
“OSSOV” pārstāvji katram čempionāta dalībniekam individuāli ar hronometru
uzņem laiku. Laika atskaite sākas no brīža, kad dalībnieks sastingst gulēšanas
pozīcijā, ievērojot visus saskares punktus, līdz brīdim, kad kāda no šīm ķermeņa
daļām tiek izkustināta un vai atrauta no matrača virsmas.

8. Uzvarētāju noteikšana
2017. gada 8. oktobrī plkst. 17.00 tiks apkopoti visi trīs dienu laikā reģistrētie
rezultāti.
Katrā grupā tiks noteikts viens labākais, kurš nogulējis visilgāko laiku.
9. Rezultātu paziņošana
Čempionāta rezultāti tiks paziņoti 2017. gada 8. oktobrī plkst. 18.00 “Ossov”
Facebook.com lapā: https://www.facebook.com/ossov.lv/
un
izstādes
“Baltic
Furniture”
Facebook.com
lapā:
https://www.facebook.com/baltic.furniture.
Ar uzvarētājiem sazināsies arī personīgi – pa dalībnieka norādīto kontakttālruni
vai e-pastu.
10. Balvas
Divas galvenās balvas:
1) dāvanu karte 250 eiro vērtībā no SIA “OSSOV” (uzvarētājam vecuma
grupā līdz 12 gadiem);
2) dāvanu karte 450 eiro vērtībā no SIA “OSSOV” (uzvarētājam vecuma
grupā no 13 gadiem).
(Dāvanu kartes paredzētas pirkumiem “OSSOV” veikalu tīklā.)
Un veicināšanas balvas katras dienas labākajam gulētājam abās vecuma grupās.
Balvas saņemšanas brīdī uzvarētājiem ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments,
lai pierādītu atbilstību dalībai konkrētajā vecuma grupā. Gadījumā, ja dalībnieka
norādītais vecums neatbilst patiesībai un neietilpst noteiktajā dalībnieku grupā,
konkrētais rezultāts tiek anulēts un gulēšanas čempiona titulu un balvu saņem
dalībnieks ar nākamo labāko rezultātu.

