Velo-foto orientēšanās
NOLIKUMS
1. Velo-foto orientēšanās organizators:
Mazsalacas novada Kultūras centra Tūrisma informācijas centrs (turpmāk tekstā – Mazsalacas novada KC TIC).
Adrese: Rūjienas iela 1, Mazsalaca, LV-4215.
2. Mērķi:
Popularizēt velobraukšanu kā aktīvu un veselīgu pārvietošanās un atpūtas veidu.
Bagātināt Mazsalacas pilsētas svētku programmu.
Popularizēt projekta Green Railway ietvaros izveidoto velo/kājāmgājēju maršrutu pa bijušajām dzelzceļa līnijām.
3. Vieta un laiks:
Velo-foto orientēšanās notiek: 2017. gada 19. jūlijā Mazsalacas pilsētas un tai tuvākās apkārtnes teritorijā. Velofoto orientēšanās ilgums 2 stundas no plkst. 17.30 līdz 19.50.
Dalībnieku pulcēšanās: 19. jūlijā līdz plkst. 17.30 Mazsalacā, Tirgus laukumā.
Dalībnieku starts: 19. jūlijā plkst. 17.30 Mazsalacā, Tirgus laukumā.
Dalībnieku finišs: 19. jūlijā līdz plkst. 19.50 Mazsalacas novada KC TIC.
4. Velo-foto orientēšanās dalībnieki:
Velo-foto orientēšanās ir komandu sacensības, kurās drīkst piedalīties ikviena Mazsalacas novada iedzīvotāju un
viesu komanda, kura sastāv vismaz no 2 komandas dalībniekiem. Maksimālais komandas dalībnieku skaits ir 5
dalībnieki. Dalībnieku vecums nav ierobežots, taču vismaz vienam komandas dalībniekam ir jābūt pilngadīgam.
Dalībnieku pieteikšanās: vēlama iepriekšēja pieteikšanās līdz 18. jūlija plkst. 23.59. Pieteikties var elektroniski,
aizpildot veidlapu (http://ej.lv/velofoto2018) vai klātienē Mazsalacas novada TIC, Rūjienas ielā 1.
Reģistrācija: 19. jūlijā līdz plkst. 17.30 Mazsalacā, Tirgus laukumā. Reģistrācijas brīdī tiek izsniegta Velo-foto
orientēšanās kontrolpunktu leģendas un nosacījumi.
5. Dalības maksa:
Sacensības ir bez dalības maksas.
6. Dalībnieku inventārs un tā lietošana:
Dalībniekiem jāģērbjas atbilstoši laika apstākļiem. Dalībnieka velosipēdam jābūt braukšanas kārtībā un jāatbilst
CS noteikumiem. Dalībniekam nepieciešams fotoaparāts vai telefons ar fotografēšanas funkciju, kā arī ar iespēju
uzņemtos fotoattēlus izkopēt no ierīces atmiņas. Par inventāra atbilstību atbildību uzņemas dalībnieks.
7. Velo-foto orientēšanās noteikumi un norise:
Reģistrēšanās brīdī dalībnieki saņem Velo-foto orientēšanās kontrolpunktu leģendas un nosacījumus.
Pasākuma laikā dalībniekiem jāatrod kontrolpunkti, jāizpilda tajos uzdotie uzdevumi un jānofotografējas pie
tiem. Bildē jābūt redzamam attiecīgajam kontrolpunktam un tajā jāattēlo uzdotā uzdevuma izpildes process –
bildē jābūt redzamiem visiem komandas dalībniekiem, izņemot fotogrāfu. Jāuzņem papildus objektu bildes
atbilstoši nosacījumiem (rakstiskiem vai attēlotiem).
Kontrolpunktu atrašanas secība nav noteikta, to dalībnieki izvēlas paši.
Par katru pareizi atrasto kontrolpunktu – 10 punkti.

Par uzdevuma pildīšanu kontrolpunktos tiek piešķirti punkti, kurus apkopo attiecīgā kontrolpunkta atbildīgā
persona.
Par katru papildus objekta bildi tiek piešķirti 10 punkti.
Katrā bildē ir jābūt redzamam papildus objektam un visai komandai, izņemot fotogrāfu. Papildus objektam ir
jābūt fotografētam no tās puses, kura attēlota fotoattēlu lapā.
Atmiņas kartē jābūt tikai pa vienai fotogrāfijai no katra kontrolpunkta vai papildus punkta.
Atmiņas kartē obligāti jābūt bildei no katra kontrolpunkta – kontrolpunktu apmeklēšana un uzdevumu izpilde ir
obligāta. Nav obligāts nosacījums nofotografēt visus papildus objektus. Iespējams, ka atvēlētajā laikā visus
papildobjektus nemaz nav iespējams atrast!
Kopējais orientēšanās laiks – 2 stundas, t.i., ne vēlāk kā pēc 2 stundām no komandas starta minūtes komandai ir
jābūt finišā. Ja finiša kavējums būs ilgāks par 15 minūtēm, komandai tiks piešķirti mīnus 150 punkti. Kavējuma
gadījumā organizatori var mēģināt sazināties ar komandu, tāpēc reģistrācijā norādītajam tālruņa numuram jabūt
sazvanāmam.
Finiša laiks tiks fiksēts Mazsalacas novada TIC, Rūjienas ielā 1 tajā brīdī, kad iedosiet tiesnesim rokās fotoaparātu
ar uzņemtajām bildēm un finišā būs ieradušies visi komandas dalībnieki.
Izstāšanās gadījumā obligāti par to jāpaziņo organizatoriem pa tālruni +371 28374774.
Par inventāru un drošību atbildību uzņemas dalībnieks, pasākuma organizatori neuzņemas nekādu atbildību.
Velo-foto orientēšanās dalībnieki patstāvīgi beidz sacensības un ar fotogrāfijām ierodas sacensību finiša vietā
(Mazsalacas novada TIC) ne vēlāk par noteikto beigu laiku.
8. Uzvarētāju noteikšana:
Par uzvarētāju kļūst dalībnieks ar lielāko kopējo punktu skaitu.
Ja dalībniekiem kopējais punktu skaits ir vienāds, augstāku vietu iegūst dalībnieks ar lielāku papildus punktu
skaitu.
9. Apbalvošana:
Pirmo trīs vietu ieguvušie dalībnieki tiks apbalvoti 2018. gada 21. jūlijā Velo svētku “Ērenpreisam 127” laikā.
Dalībnieki var tikt apbalvoti ar pārsteiguma balvām pēc organizatoru ieskatiem.

