Apceļo Daugavas lejteci
Velo – foto orientēšanās
Nolikums
Vispārēja informācija: www.daugava.travel
Norises datumi un vietas (2018. gads) :
12.maijs – ĶEKAVA
10. jūnijs – IKŠĶILE
28.jūlijs – BALDONE
4. augusts – OGRE
11. augusts – STOPIŅI
15. septembris – SALASPILS
22.septembris - MĀRUPE
Organizatori: Ķekavas, Ikšķiles, Baldones, Ogres, Stopiņu, Salaspils un Mārupes pašvaldības

1. Pasākuma mērķi un uzdevumi:
1.1. Sniegt iespēju dalībniekiem aizraujošā veidā apskatīt interesantus, skaistus dabas, aktīvās
atpūtas un kultūrvēsturiskus un apskates objektus minēto novadu teritorijās
1.2. Popularizēt velo braukšanu kā aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju
1.3. Sniegt iespēju novada iedzīvotājiem un viesiem labi pavadīt laiku gan ģimenes, gan draugu
lokā
2. Dalībnieki:
2.1. Pasākumā drīkst piedalīties ikviens
2.2. Komandu veido 2 līdz 5 dalībnieki
2.3. Dalībnieki līdz 14 gadu vecumam drīkst piedalīties tikai vecāku vai aizbildņa uzraudzībā.
Dalībniekiem, kas ir vecumā no 15 līdz 18 gadiem, pirms starta jāiesniedz organizatoriem
rakstiska atļauja par dalību pasākumā
2.4. Dalībnieki drīkst piedalīties vienā vai vairākos pasākuma posmos
2.5. Dalībnieks drīkst startēt tikai vienā komandā
2.6. Dalībnieks, piesakot sevi dalībai pasākumā, apliecina, ka viņam ir nepieciešamās iemaņas un
pietiekama fiziskā sagatavotība braukšanai ar velosipēdu
2.7. Organizatori, nepaskaidrojot iemeslus, var nepielaist komandu startam, ja rodas aizdomas,
ka komandas dalībnieki atrodas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē
2.8. Dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē organizatori un atteikums dalībai nav pārsūdzams
3. Pieteikšanās un reģistrēšanās:
3.1. Komandas savu dalību var pieteikt, aizpildot pieteikuma anketu www.daugava.travel
3.2. Komanda ir pieteikta, ja saņemts apstiprinājums no organizatoriem
3.3. Pasākuma dienā dalībnieks vai atbildīgais par nepilngadīgo, pirms starta ar savu parakstu
apliecina, ka ir iepazinies ar nolikumu un apņemas to ievērot, kā arī uzņemas pilnu atbildību
par savu veselības stāvokli, apņemas ievērot pasākuma nolikuma prasības, necelt
pretenzijas par traumām vai ekipējuma bojājumiem, ja tādi radušies paša dalībnieka vainas
dēļ. Dalībnieki pirms starta parakstot pieteikumu, apliecina, ka ievēros visus ceļu satiksmes
noteikumus un ekipējuma (aizsargķiveres) prasības velosipēdu dalībniekiem un uzņemas
pilnu atbildību par savu un savu nepilngadīgo bērnu drošību.
3.4. Dalība pasākumā ir bez maksas
3.5. Komandu pieteikumi www.daugava.travel tiek reģistrēti 24 stundaspirms pasākuma norises
datuma. Pasākuma dienā komandu pieteikumi tiek pieņemti ne vēlāk kā 30 minūtes pirms
starta.
3.6. Līdz reģistrācijai starta vietā, iepriekš saskaņojot ar sacensību organizatoriem drīkst mainīt
komandas dalībnieku sastāvu
4. Obligātais inventārs:

4.1. Katram dalībniekam nepieciešamais obligātais inventārs:
4.1.1. Velosipēds tehniskā braukšanas kārtībā
4.1.2. Velo ķivere
4.2. Komandas obligātais inventārs:
4.2.1. Digitālais fotoaparāts un/vai mobilais telefons ar uzlādētu bateriju un brīvu atmiņu
4.3. Ieteicamais inventārs – viens remonta komplekts uz komandu (rezerves riepa, ielāpi, utt.)
5. Pasākuma gaita:
5.1. Dalībniekiem starta vietā tiek izsniegts foto materiāls – attēlu lapa, novada karte ar
kontrolpunktiem, kuros jānofotografējas
5.2. Kartē atzīmētajos punktos komanda meklē objektus, kas redzami attēlu lapā
5.3. Atrodot objektu, tas ir jānofotografē, fotogrāfijā ir jābūt redzamam objektam, vienam
komandas dalībniekam (ja komandā ir 2 dalībnieki), diviem komandas dalībniekiem (ja
komandā ir 3 dalībnieki), trim komandas dalībniekiem (ja komandā ir 4 dalībnieki), četriem
komandas dalībniekiem (ja komandā ir 5 dalībnieki), un fotogrāfijā jābūt redzamam arī
objektam, kas norādīta kartē
5.4. Kontrollaiks – 4 stundas no komandas starta brīža
5.5. 4 stundu laikā komandas karte jānodod galvenajam tiesnesim
5.6. Pēc kartes nodošanas pēc kontrollaika beigām komanda saņem soda punktus – par katru
nokavēto minūti vienu soda punktu
5.7. Pēc finiša laika fiksēšanas, nesteidzoties nodot tiesnešiem sava fotoaparāta atmiņas karti vai
mobilo telefonu ar atbilstošu multivides pārsūtīšanas vadu. Atmiņas kartē vai telefonā jābūt
tikai vienai fotogrāfijai no katra kontrolpunkta
6. Starts:
6.1. Pasākuma starta atrašanās vietu skatīt www.daugava.travel
6.2. Komandu reģistrācija startam pasākuma dienā ir no plkst. 10:00 līdz plkst. 11:30
6.3. Visas komandas startē kopā plkst. 12:00
7. Finišs:
7.1. Pasākuma finiša atrašanās vietu skatīt www.daugava.travel
7.2. Pasākumā uzvar komanda, kas iekļāvusies kontrollaikā un savākusi lielāko punktu skaitu
7.3. Vienāda rezultāta gadījumā tiks vērtēts komandu finiša kontrollaiks, un uzvaru iegūst
komanda, kas veikusi distanci īsākā laikā
7.4. Komanda, kas neiekļaujas kontrollaikā, netiek vērtēta.
7.5. Komanda finišē pilnā sastāvā, piesakoties pie tiesneša
8. Vērtēšana:
8.1. Katrā posmā ir noteikti 30 objekti ar atšķirīgu punktu vērtību
8.2. Maksimālais punktu skaits posmā – 300 punkti
8.3. Maksimālais punktu skaits kopvērtējumā – 1800 punkti
9. Apbalvošana:
9.1. Uzvarētāju apbalvošana notiek pēc visu komandu finiša un fotogrāfiju nodošanas sacensību
tiesnesim. Precīzs apbalvošanas laiks un vieta tiek paziņots komandas kapteinim
9.2. Protesti un iebildumi iesniedzami 15 minūšu laikā pēc finiša, rakstiskā veidā. Protesta un
iebildumu gadījumā tiek izskatīts tikai viena komandas pārstāvja viedoklis. Protesti un
iebildumi pēc minētā laika beigām netiek izskatīti
9.3. Katrā posmā tiek apbalvoti 1.līdz 3. vietas ieguvēji
9.4. Pēdējā posmā tiek paziņoti kopvērtējuma uzvarētāji, kas iegūst galveno balvu
10. Drošības pasākumi:
10.1.Dalībniekiem pasākuma laikā obligāti jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi
10.2.Visiem pasākuma dalībniekiem ir jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma laikā.
Katrs dalībnieks un viņa līdzbraucējs ir atbildīgs par apkārtējo vidi
10.3.Dalībniekam obligāti jālieto aizsargķivere. Par to nelietošanu vai neaizsprādzētas ķiveres
lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts
10.4.Katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli

10.5.Par medicīniskās palīdzības nepieciešamību pasākuma norises gaitā dalībnieki sazinās ar
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (113) un ar organizatoriem, zvanot uz telefona
numuru, kas norādīts uz komandai izsniegtajiem materiāliem
10.6.Komandai visu pasākuma laiku jāpārvietojas kopā un dalībniekiem vienam no otra jābūt
redzamā attālumā
11. Atbildība:
11.1.Reģistrējoties dalībai pasākumā, katrs dalībnieks vai atbildīgais par nepilngadīgajiem
dalībniekiem ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar pasākuma nolikumu, tehniskajām
prasībām un pasākuma organizatoru norādījumiem, kā arī ir atbildīgs par savu un savu bērnu
drošību
11.2.Organizatori šā nolikuma pārkāpuma gadījumā ir tiesīgi diskvalificēt dalībnieku komandu
12. Nolikuma izmaiņas:
Pasākuma organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas pasākuma nolikumā un gaitā, par
to savlaicīgi informējot komandu pārstāvjus (kapteiņus)

