NOLIKUMS
Rīgas apkārtnes novadu velofotoorientēšanās seriālam
“Apceļo Kaimiņus!”
Orientēšanās veids: Velofotoorientēšanās
Vispārēja informācija pieejama: www.daugava.travel
Organizatori: Ropažu, Stopiņu, Salaspils, Ikšķiles, Ogres, Baldones, Ķekavas un Mārupes
novadu pašvaldības.
Kontakti: Katra posma organizatora kontakti šeit http://daugava.travel/kontakti/
Sacensību norises datumi un vietas 2019.gadā:
1. posms – ĶEKAVAS novads, 11.maijs, sestdiena.
2. posms – IKŠĶILES novads, 9.jūnijs, svētdiena.
3. posms – OGRES novads, 6.jūlijs, sestdiena.
4. posms – ROPAŽU novads, 20.jūlijs, sestdiena.
5. posms – BALDONES novads, 3.augusts, sestdiena.
6. posms – STOPIŅU novads, 17.augusts, sestdiena.
7. posms – SALASPILS novads, 7.septembris, sestdiena.
8. posms – MĀRUPES novads, 21.septembris, sestdiena.
1.

Pasākuma mērķi un uzdevumi:
1.1.Sniegt iespēju dalībniekiem aizraujošā veidā apskatīt dabas, aktīvās atpūtas,
kultūrvēstures un citus interesantus objektus Rīgas apkārtnes novadu teritorijā.
1.2.Popularizēt velobraukšanu kā aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju svaigā gaisā.
1.3.Sniegt iespēju novadu iedzīvotājiem un viesiem interesanti un aktīvi pavadīt brīvo
laiku ģimenes un draugu lokā.

2.

Dalībnieki:
2.1.Pasākumā drīkst piedalīties ikviens.
2.2.Komandu veido 2 līdz 5 dalībnieki, no kuriem vismaz viens ir pilngadīga persona.
2.3. Komandas tiek iedalītas divās grupās:
2.3.1. Izklaides grupa: komandas, kurās ir pieaugušie un vismaz 1 bērns līdz 14
gadiem (ieskaitot).
2.3.2. Azarta grupa: komandas, kurās ir pieaugušie un/vai bērni no 15 gadu
vecuma.

3. Inventārs:
3.1.Dalībniekam nepieciešamais inventārs:
3.1.1. velosipēds tehniskā braukšanas kārtībā;
3.1.2. aizsprādzēta veloķivere;
3.1.3. fotoaparāts vai mobilais telefons fotogrāfiju uzņemšanai;
3.1.4. komandai ieteicams arī remonta komplekts (rezerves kamera, mazais
pumpītis, riteņbraukšanas atslēgu komplektiņš)
3.2.Pasākumā atļauts piedalīties ar jebkāda tipa velosipēdu braukšanas kārtībā.
3.3.Komandas kapteinim ir jābūt līdzi uzlādētam mobilajam telefonam saziņai ārkārtas
situāciju gadījumā.
4. Pieteikšanās dalībai sacensībās:

4.1. Dalība pasākumā ir bez maksas. Komandas savu dalību var pieteikt, aizpildot
pieteikuma anketu www.daugava.travel
4.2. Komandu pieteikumus pirmajam sacensību posmam pieņems no 2019.gada
15.aprīļa mājaslapā www.daugava.travel.
4.3. Komandu pieteikšanās nākošajiem posmiem tiks atvērta mēnesi pirms sacensību
dienas un slēgta 48h (2 dienas) pirms starta.
4.4. Piesakot komandu, jānorāda grupa, kurā komanda startēs.
4.5. Sacensību dienā komandu pieteikumi tiek pieņemti ne vēlāk kā 60 minūtes pirms
starta. Organizatori informē, ka uz vietas var reģistrēt ierobežotu komandu skaitu,
atkarībā no tā, cik brīvi numuri un starta komplekti organizatoriem ir pieejami pēc
izdales iepriekš reģistrētajām komandām. Ierobežojums saistīts ar pasākuma
organizatoriskajiem darbiem (karšu, numuru sagatavošana).
4.6. Ja, reģistrējot komandu, tiek norādīti nepatiesi dati par bērna (-nu) vecumu,
komandu diskvalificē.
4.7. Piesakoties, katrs dalībnieks apliecina, ka viņa veselības stāvoklis un fiziskā
sagatavotība ir atbilstoša dalībai sacensībās, tai skaitā braukšanai ar velosipēdu.
Komandu pilngadīgais (-ie) dalībnieks (-i) piesaka nepilngadīgos un uzņemas
atbildību par to veselības stāvokli un fizisko sagatavotību.
5.

Komandas dalībnieku vai grupas maiņa:
5.1. Iepriekš saskaņojot ar sacensību organizatoriem, ir atļauts:
5.1.1. mainīt komandas izvēlēto grupu, taču šajā gadījumā komandai jārēķinās ar to,
ka iegūtie punkti, startējot vienā un otrā grupā tiks skaitīti atsevišķi;
5.1.2. mainīt komandas dalībnieku sastāvu;
5.2. Ja kāds no komandas locekļiem kādu iemeslu dēļ nevar ierasties uz konkrēto
sacensību posmu, par to jāinformē organizatori. Gadījumā, ja šis komandas loceklis
ir bērns, kādēļ komanda vairs neatbild “Izklaides grupas” kritērijiem, tai šajā
sacensībās posmā būs jāstartē “Azarta grupā”.

6.

Reģistrēšanās sacensību dienā:
6.1. Pasākuma dienā visi dalībnieki (par nepilngadīgo - atbildīgais pieaugušais) pirms
starta ar savu parakstu apliecina, ka:
6.1.1. ir iepazinies ar nolikumu un apņemas to ievērot;
6.1.2. uzņemas pilnu atbildību par savu un savas komandas nepilngadīgo dalībnieku
veselības stāvokli;
6.1.3. apņemas necelt pretenzijas par traumām vai ekipējuma bojājumiem, kas
radušies sacensību laikā no organizatoriem neatkarīgu apstākļu dēļ.
6.2. Gadījumā, ja komanda konkrētajā posmā, uz kuru pieteikusies, neieradīsies, par to
jāinformē organizatori.
6.3. Dalībnieki pirms starta paraksta pieteikumu, tādā veidā apliecinot, ka ievēros ceļu
satiksmes noteikumus un ekipējuma (aizsargķiveres) prasības, uzņemoties pilnu
atbildību par savu un savu nepilngadīgo bērnu drošību.
6.4. Reģistrējoties sacensībām katra komanda saņem:
6.4.1. Komandas starta numurus, kuri jāpiestiprina pie velosipēda stūres. Visu
sacensību laiku numuriem jābūt redzamam.
6.4.2. Sacensību uzdevumu - karti ar atzīmētiem 20 līdz 30 sacensību punktiem un
fotokolāžu, kurā katra iekļautā fotogrāfija atbilst kādam sacensību punktos
atrodamam objektam. Katram sacensību punktam atbilst 1 fotogrāfija no
fotokolāžas. Neviena fotogrāfija nebūs lieka.

7.

Pasākuma gaita:
7.1. Velofotoorientēšanās sacensību laikā komandas veic distanci, orientējoties pēc
saņemtās kartes un sacensību punktos meklējot fotogrāfijās attēlotos objektus.
7.2. Atrodot objektu, tas jānofotografē tā, lai fotogrāfijā redzams objekts un
- viens komandas dalībnieks ar velosipēdu, pie kura piestiprināts komandas
numurs (ja komandā ir 2 dalībnieki),
- divi komandas dalībnieki un vismaz viens velosipēds, pie kura piestiprināts
komandas numurs (ja komandā ir 3 dalībnieki),
- trīs komandas dalībnieki un vismaz viens velosipēds, pie kura piestiprināts
komandas numurs (ja komandā ir 4 dalībnieki),
- četri komandas dalībnieki un vismaz viens velosipēds, pie kura piestiprināts
komandas numurs (ja komandā ir 5 dalībnieki).
7.3. Fotogrāfijā kopā ar dalībnieku (-iem) un objektu jābūt redzamam arī vismaz vienam
velosipēdam ar skaidri salasāmu komandas numuru.
7.4. Atsevišķos punktos organizatori var paredzēt arī papilduzdevumus.
7.5. Dalībnieki paši plāno punktu meklēšanas secību.
7.6. Dalībnieki distancē pārvietojas tikai ar velosipēdu, braucot vai stumjot to pie rokas.
Citu pārvietošanās līdzekļu izmantošana ir aizliegta.
7.7. Veicot distanci, stingri aizliegts šķērsot sējumus, stādījumus un dārzus, t.i.,
konfliktēt ar zemes īpašniekiem.
7.8. Iespēju robežās arī pa meža ceļiem jābrauc tikai pa ceļa labo malu, jāpalaiž garām
ātrākie braucēji, kuriem, savukārt, laipni jābrīdina, ka apdzīs pa kreiso pusi.
7.9. Komandai visu sacensību laiku jāpārvietojas kopā un citam no cita jābūt redzamā
attālumā.

8.

Finišs:
8.1. Sacensību kontrollaiks ir 4h abās grupās - gan Izklaides grupā, gan Azarta grupā
startējošām komandām.
8.2. Līdz kontrollaika beigām abu grupu komandām jāatgriežas finišā.
8.3. Finišēt ātrāk ir atļauts jebkurā laikā, bet gadījumā, ja komandai tiek fiksēts finiša
laiks, bet kontrollaiks vēl nav beidzies, atgriezties sacensībās vairs nevarēs.
8.4. Komandai, finišējot pēc kontrollaika beigām, tiek piešķirti soda punkti šādā kārtībā:
Finišs, kavējot līdz 5
min.
Komandas iegūtajam
punktu skaitam tiek
noņemts 1 punkts par
katru kavēto minūti

Finišs, kavējot līdz 10 min.

Finišs, kavējot vairāk kā
10min.
Komandas iegūtajam punktu Komanda netiek
skaitam tiek noņemts
diskvalificēta, bet saņem 1
- 1 punkts par katru
punktu, paliekot sacensību
nokavēto minūti līdz 5min.
sarakstā, kā veikusi
- 5 punkti par katru nākamo konkrēto posmu.
minūti līdz kavētām 10min.

8.5. Komanda finišē pilnā sastāvā, piesakoties pie tiesneša - sacensību laiks tiek fiksēts
tikai tad, ka finiša vietā ieradušies visi komandas dalībnieki.
8.6. Pēc laika fiksēšanas komandas pārstāvis nodod tiesnešiem savu fotoaparātu vai
mobilo telefonu fotogrāfiju pārbaudei. Attēlu pārbaude notiek komandas pārstāvja
(ierīces īpašnieka) klātbūtnē, pēc kuras ierīci atgriež īpašniekam.
9. Dalībnieku protesti:

9.1.Protesti un iebildumi iesniedzami 15 minūšu laikā pēc kontrollaika beigām rakstiskā
veidā.
9.2.Protesta gadījumā tiek uzklausīts tikai viena komandas pārstāvja viedoklis.
10. Vērtēšana posmos:
10.1. Maksimālais punktu skaits, ko komanda var saņemt:
- vienā sacensību posmā ir 100 punkti.
- visā seriāla gaitā ir 800 punkti.
10.2. Pēc finiša komandas, atbilstoši savai grupai - “Izklaides” vai “Azarta”, tiks
sarindotas pēc to iegūtā punktu skaita – jo vairāk iegūts punktu, jo augstāka vieta
sacensību posmā.
10.3. Pēc finiša pēdējā sacensību posmā komandas, atbilstoši savai grupai - “Izklaides”
vai “Azarta”, tiks sarindotas pēc to iegūtā punktu skaita gan posmā, gan visā
sacensību seriālā, summējot visos posmos, kuros komandas startējusi, iegūtos
punktus. Jo vairāk punktu iegūts, jo augstāka vieta seriāla kopvērtējumā.
10.4. Apkopojot katra posma un kopvērtējuma rezultātus, vienāda rezultāta gadījumā
tiks vērtēts komandu finiša laiks. Augstāku vietu iegūs komanda, kas veikusi
distanci (-es) īsākā laikā.
11. Apbalvošana:
11.1. Uzvarētāju apbalvošana notiek pēc visu komandu finiša un rezultātu apkopošanas.
Precīzu apbalvošanas laiku paziņo sacensību vietā.
11.2. Katrā posmā apbalvo 1. līdz 3. vietas ieguvējus abās grupās.
11.3. Kopvērtējumā arī īpašām, lielākām kopvērtējuma balvām apbalvo 1. līdz 3. vietu
ieguvējus kopvērtējumā abās grupās.
11.4. Uz kopvērtējuma balvām var pretendēt tikai komandas, kuras piedalījušās vismaz
5 sacensību posmos.
12. Balvu fonds:
12.1. Katrā posmā pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar novadu sarūpētajām balvām
no vietējiem uzņēmumiem un tūrisma objektiem.
12.2. Velofotoorientēšanās seriāla noslēgumā kopvērtējuma pirmo trīs vietu ieguvēji
saņems seriāla sponsoru sarūpētās balvas.
12.3. Organizatori katrā posmā var paredzēt arī speciālbalvas ārpus pirmā trijnieka
esošam komandām vai atsevišķiem dalībniekiem.
13. Drošības pasākumi:
13.1. Sacensību vietā un laikā katrs dalībnieks ir atbildīgs:
13.1.1. par drošības inventāra lietošanu;
13.1.2. par savu drošību sacensību laikā;
13.1.3. par savas komandas nepilngadīgo dalībnieku drošību;
13.1.4. par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu;
13.1.5. par apkārtējo vidi.
13.2. Ja sacensību laikā tiek bojāta ķivere, par to jāinformē organizatorus.
13.3. Dalībniekiem, nepaskaidrojot iemeslus, var liegt dalību sacensībās, ja:
13.3.1. sacensību organizatoriem rodas aizdomas, ka dalībnieks atrodas alkohola,
narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
13.3.2. rodas aizdomas par dalībnieka veselības stāvokli;
13.3.3. dalībnieks nelieto drošības inventāru;

13.3.4. dalībnieks izturas necienīgi pret organizatoriem, apšauba nolikuma
prasības, u.c.
13.4. Dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē organizatori un atteikums dalībai nav
pārsūdzams.
13.5. Par medicīniskās palīdzības nepieciešamību pasākuma norises gaitā dalībniekiem
jāsazinās ar organizatoriem (telefona numurs būs norādīts uz uzdevuma kartes) un
nepieciešamības gadījumā ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu pa
tālruni 113.
14. Nolikums un tā izmaiņas:
14.1. Pasākuma organizatoriem ir tiesības veikt nelielas izmaiņas sacensību nolikumā un
gaitā, par to laikus informējot komandu pārstāvjus.
14.2. Organizatori šā nolikuma pārkāpuma gadījumā ir tiesīgi diskvalificēt komandu.
15. Par personas datu vākšanu:
15.1. Personas dati tiek vākti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma
7.panta 3.punktu.
15.2. Personas datu apstrādes mērķis:
13.2.1. Datu subjekta reģistrēšanai dalībai un identifikācijai sacensībām.
13.2.2. Sacensību organizatoriskās un operatīvās informācijas apmaiņas
nodrošināšanai.
15.3. Personas datus uzglabā un apstrādā tikai tajā apjomā un termiņā cik tas
nepieciešams šeit minētā mērķa izpildei.
15.4. Personas dati tiks dzēsti līdz 2019.gada 1.oktobrim.
16. Par pasākuma fotografēšanu
16.1. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst pret:
16.1.1. savu un nepilngadīgo komandas biedru fotografēšanu un filmēšanu;
16.1.2. savu un nepilngadīgo komandas biedru personas datu (vārda, uzvārda)
publicēšanu dalībnieku sarakstā un rezultātos.
16.2. Uzņemtais materiāls var tikt izmantots, reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma,
ar mērķi nodrošināt velofotoorientēšanās seriāla publicitāti.
17. Sacensību dalībnieku ievērībai!
17.1. Velofotoorientēšanās seriāla dalībnieki ir pilsoniski un juridiski atbildīgi par
visiem nelaimes gadījumiem un materiāliem zaudējumiem, kas radušies,
piedaloties minētajās sacensībās.
17.2. Organizators un visi citi cilvēki, kas ir iesaistīti sacensību organizēšanā, neatbild
par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un
materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc
sacensībām, kā arī to laikā. Organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm,
kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem sacensību laikā.
17.3. Apstiprinot savu dalību velofotoorientēšanās seriālā, dalībnieki atsakās no jebkādu
pretenziju izvirzīšanas organizatoriem vai citām pasākuma rīkošanā iesaistītām
personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un
nevēršas par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo
dalībniekus no atbildības.

