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15. JŪNIJĀ SALDŪ – „VELO SPIETS”
Visi aktīvie un aizrautīgie velo
entuziasti
gaidīti
spietojam
fotoorientēšanās sacensībās Latvijas
saldākajā pilsētā – Saldū. Pasākuma
dalībniekiem- komandām no divām
līdz piecām personām, sacensību
laikā jāsavāc pēc iespējas vairāk
punkti. Dzeltenie kontrolpunkti būs
vienkāršāki – tajos pēc fotogrāfijām
būs jāatrod konkrēts objekts un pie tā
jānofotografējas
savukārt
melnie
kontrolpunkti
ar
sarežģītāku
uzdevumu – pēc fotogrāfijas jāatrod
objekts un pie tā jānofotografējas,
veicot konkrētu uzdevumu. Dalībnieki
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tiks vērtēti pēc uzdevumu veikšanas
precizitātes un ātruma. Pasākuma organizatori lūdz dalībniekus piedomāt arī pie sava vizuālā tēla,
apģērbā izmantojot melnu un dzeltenu krāsu, jo papildus tiks vērtēta arī vizuāli atraktīvākā
komanda/individuālais dalībnieks. Pēc finiša dalībnieki varēs mieloties pie lielā kopkatla!
Komandu reģistrācija starta sacensību dienā ir no plkst. 10:00 līdz 12:00
Katra komanda startē individuāli, laika periodā no 10:30 līdz 12:30, tiklīdz ir veikuši reģistrēšanos un
parakstījusi pieteikuma anketas. Sacensību organizatori fiksē katras komandas individuālo starta laiku.
Nepieciešamais inventārs:
Katram dalībniekam nepieciešamais obligātais inventārs- velosipēds tehniskā braukšanas kārtībā un
veloķivere.
Komandas obligātais inventārs- digitālais fotoaparāts ar uzlādētu bateriju un brīvu atmiņu, vismaz viens
mobilais telefons ar uzlādētu bateriju.
Pulcēšanās Saldus ezera pludmalē
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VELO SPIETS SALDŪ
SACENSĪBU NOLIKUMS
Vispārēja informācija: www.saldus.lv
Norises laiks: 2013.gada 15.jūnijs
Norises vieta: Saldus
Organizatori: Saldus novada p/a „Saldus Tūrisma informācijas centrs” sadarbībā ar biedrību
„Orientēšanās klubs SALDUS”
1. SACENSĪBU MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Sniegt iespēju aizraujošā veidā apskatīt interesantus, kultūrvēsturiskus un skaistus apskates
objektus Saldus pilsētā un tās apkārtnē.
1.2. Popularizēt aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
1.3. Labi pavadīt laiku kopā ar aktīviem cilvēkiem.
2. DALĪBNIEKI
2.1. Sacensībās var piedalīties ikviens aktīva dzīvesveida cienītājs.
2.2. Dalībnieku skaits komandā no 2 līdz 5 gb.
2.3. Dalībnieki līdz 14 gadu vecumam sacensībās var piedalīties tikai vecāku vai aizbildņu
uzraudzībā.
2.4. Dalībnieks var pieteikties un startēt tikai vienā komandā.
2.5. Dalībnieks piesakot sevi dalībai komandā sacensībās apliecina, ka viņam ir nepieciešamās
iemaņas un pietiekama fiziskā sagatavotība braukšanai ar velosipēdu.
2.6. Organizatori, nepaskaidrojot iemeslus, var nepielaist komandu startam, ja rodas aizdomas, ka
komandas dalībnieki atrodas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
2.7. Dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē organizatori un atteikums dalībai pasākumā nav
pārsūdzams.
3. PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĒŠANAS
3.1. Katram komandas dalībniekam jāreģistrējas individuāli līdz 14.06.2013. aizpildot „on-line”
pieteikuma anketu, kas atrodama www.kurzeme.lv vai arī personīgi Saldus Tūrisma
informācijas centrā. Sīkāka informācija par pasākumu rakstot e-pastu tic@saldus.lv vai pa tālr.
Nr. +371 63807443.
3.2. Dalībnieki pirms starta personīgi parakstās pieteikuma anketā. Parakstot pieteikuma anketu
dalībnieki apliecina, ka paši uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu,
apņemas ievērot un nepārkāpt sacensību Nolikuma prasības un necelt pretenzijas pret
organizatoriem par iespējamām traumām vai ekipējuma bojājumiem, kas radušies.
3.3. Dalība sacensībās bezmaksas.
4. OBLIGĀTAIS INVENTĀRS
4.1. Katram dalībniekam nepieciešamais obligātais inventārs: velosipēds tehniskā braukšanas
kārtībā, veloķivere.
4.2. Komandas obligātais inventārs: digitālais fotoaparāts ar uzlādētu bateriju un brīvu atmiņu,
vismaz viens mobilais telefons ar uzlādētu bateriju.
5. SACENSĪBU GAITA
5.1. Dalībniekiem starta vietā tiek izsniegts foto materiāls, Saldus pilsētas karte ar kontrolpunktiem,
kuros jāatzīmējas. Dalībniekiem ir jāuzmin, kuras Saldus vietas ir redzamas šajos attēlos.
5.2. Kartē atzīmētajos punktos komanda meklē objektus, kas redzami attēlu lapā.
5.3. Kontrolpunktā jāatzīmējas visai komandai.
5.4. Orientējoties pavadāmais laiks- līdz 2 (divām) stundām no komandas starta brīža.
5.5. 2 (divu) stundu laikā komandas karte jānodod galvenajam tiesnesim.
5.6. Par vēlāk nodotu karti komanda saņem soda punktus.
5.7. Atrodot objekts tas jānofotografē, fotogrāfijā kopā ar objektu noteikti jābūt redzamiem visiem
(-1) komandas biedriem un bildei jāizsaka objekta atrašanās vieta.
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5.8. Pēc finiša laika fiksēšanas nesteidzoties, nododiet tiesnešiem sava fotoaparāta atmiņas karti.
Atmiņas kartē jābūt tikai vienai fotogrāfijai no katra atrastā kontrolpunkta.
6. STARTS
6.1. Sacensību centra atrašanās vieta ir Saldus ezera pludmale, sīkāk skatīt www.saldus.lv .
6.2. Komandu reģistrācija startam sacensību dienā no plkst. 10:00 līdz 12:00.
6.3. Katra komanda startē individuāli, laika periodā no 10:30 līdz 12:30, tiklīdz ir veikusi
reģistrēšanos un dalībnieki parakstījuši pieteikuma anketas. Sacensību organizatori fiksē katras
komandas individuālo starta laiku.
7. FINIŠS
7.1. Finišs ir sacensību starta vietā Saldus ezera pludmalē, sīkāk skatīt www.saldus.lv.
7.2. Pasākumā uzvar komanda, kas iekļāvusies kontrollaikā un savākusi lielāko punktu skaitu.
7.3. Vienāda rezultāta gadījumā, tiks vērtēts komandu finiša kontrollaiks.
7.4. Par katru kavētu minūti tā saņem 1 (vienu) soda punktu.
7.5. Maksimālais atļautais kavēšanas laiks- 15 minūtes.
7.6. Komanda finišē pilnā sastāvā, piesakoties pie tiesneša.
8. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA
8.1. Uzvar komanda, kura atļautajā kontrollaika limitā ir spējusi iegūt visvairāk punktu.
8.2. Gadījumā, kad divām vai vairāk komandām ir vienāds punktu skaits, uzvar komanda, kura ir
veikusi distanci īsākā laika posmā.
9. APBALVOŠANA
9.1. Uzvarētāju apbalvošana notiek pēc visu komandu finiša. Precīzs apbalvošanas laiks un vieta
tiek pateikta komandas kapteinim pēc finiša un fotoaparāta atmiņas kartes nodošanas sacensību
organizatoriem.
9.2. Protesti un iebildumi iesniedzami 15 minūšu laikā pēc sacensību finiša, rakstiskā veidā.
Protesta un iebilduma gadījumā sacīkšu organizatori izskata tikai viena komandas pārstāvja
(komandas kapteiņa) viedokli. Protesti un iebildumi, kas tiek iesniegti pēc termiņa beigām,
netiek izskatīti.
10. DROŠĪBAS PASĀKUMI
10.1.
Dalībniekiem sacensību laikā, pārvietojoties, obligāti jāievēro ceļu satiksmes noteikumi
(CSN).
10.2.
Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma gaitā.
Katrs dalībnieks un viņa līdzbraucējs ir atbildīgs par apkārtējo vidi.
10.3.
Katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un nepieciešamo
medikamentu lietošanu.
10.4.
Par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā dalībnieki
sazinās tieši ar ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (113) vai ar organizatoriem
ar mobilā telefona palīdzību, zvanot uz tel. Nr., kas norādīts uz katrai komandai izsniegtajiem
materiāliem.
10.5.
Komandai visa pasākuma laikā jāpārvietojas kopā un dalībniekiem jābūt vienam no otra
redzamā attālumā.
10.6.
Sacensību starta/ finiša vietā Saldus ezera pludmalē sacensību organizatori nodrošinās
pirmo medicīnisko palīdzību.
11. ATBILDĪBA
11.1.
Reģistrējoties, katrs dalībnieks vai atbildīgais par nepilngadīgajiem dalībniekiem ar savu
parakstu apliecina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot doto pasākuma nolikumu, tehniskās
prasības un sacensību rīkotāja norādījumus, kā arī ir atbildīgs par savu un savu bērnu veselības
stāvokli.
11.2.
Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt dalībnieku
komandu.
12. NOLIKUMA IZMAIŅAS
Sacensību organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas sacensību nolikumā un gaitā, par to
savlaicīgi informējot komandu pārstāvjus (kapteiņus).

