
Velo foto orientēšanās sacensību 

„Aglona-2020” 

NOLIKUMS 

1.SACENSĪBU MĒRĶIS: 

• Veicināt fiziski aktīvu dzīvesveidu; 

• Popularizēt velosipēdu kā ikdienas pārvietošanās līdzekli un aktīvas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas; 

• Gūt pozitīvas emocijas un labi pavadīt laiku kopā ar aktīviem cilvēkiem; 

• Saliedēt ģimenes. 

2.SACENSĪBU ORGANIZĒTĀJI: 

• Aglonas pagasta pašvaldība; 

• Galvenie tiesneši Gunta Gulbe-Kalvāne un Andris Kurmis. 

3.SACENSĪBU VIETA UN LAIKS: 

• Sacensības notiks 05.09.2020. 

• Starts plkst. 12.00 Aglonas brīvdabas estrādē. 

4.DALĪBNIEKI: 

• Komandas sastāvā 3-5 dalībnieki neatkarīgi no vecuma un dzimuma; 

• Pieteikšanās no 26.08-03.09.2020 pa tālr. 29294465, 29910288 vai e-pastā  

kulturascentrs@aglona.lv kā arī andris.kurmis@aglona.lv  

• Pasākuma dienā līdz plkst. 11.45; 

• Visi interesanti, kuriem riteņbraukšanā ir pietiekama fiziskā sagatavotība, ievērojot 

transporta kustības un drošbas noteikumus; 

• Par dalībniekiem, kuri jaunāki par 16 gadiem  ir atbildīgi vecāki vai pilnvarota 

persona; 

• Dalībnieki var pieteikties un startēt tikai vienā komandā; 

• 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 paša dalībnieka vainas, pārslodzes vai apstākļu nenovērtēšanas dēļ. 

Dalībnieki pirms starta parakstot pieteikumu apliecina, ka ievēros ceļu satiksmes 

noteikumus un ekipējuma (aizsargķiveres) prasības velosipēdu dalībniekiem un 

uzņemas pilnu atbildību par savu drošību. Sacensību rīkotāji neatbild par iespējamām 

traumām brauciena laikā. 

5.VELO FOTO ORIENTĒŠANĀS RĪKOTĀJI NODROŠINA: 

• Velo foto orientēšanai nepieciešmo karti un fotogrāfijas, ka arī nelielu trases un 

punktu aprakstu (1 eksemplārs katrai komandai). 

• Balvas 1.-3. vietu  ieguvējiem, kā arī pārsteiguma balvas. 
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6.SACENSĪBU NORISE: 

• Starta kārtība tiks izlozēta; 

• Komandas startēs ar intervālu 5 minūtes; 

• Trasē atļautais laiks, ko var pavadīt komanda  3 stundas + 15 minūtes 

• Dalībniekiem ar kartes un fotogrāfiju palīdzība, izmantojot velosipēdu, iekļaujoties 

sacensībām atvēlētajā laikā, jāapmeklē noteiktu skaitu apvidū atzīmētu 

kontrolpunktu, pie kura jānofotografē komandas biedri; 

• Dalībnieki brīvi plāno maršrutu pēc saviem ieskatiem, maršruta garums ir 

nepārsniedz 20 km, bet komandas var to saīsināt, ja tiek izmantoti meža ciļi un takas; 

• Komanda sacensību laika pārvietojas grupā viens otru pieskatot, tikai ar 

velosipēdiem, kontrolpunkti ir jāmeklē visai komandai kopā; 

• Komanda finišē pilnā sastāvā, piesakoties pie tiesneša; 

• Veiktie foto uzņēmumi tiek nosūtīti aplikācijā What’s up uz telefona nr. 26762426 

līdz plkst. 16.15. 

• Pēc pēdējās finišējošās komandas tiks dots starts bērniem, lai veiktu šķēršļu joslu pa 

marķētu trasi; 

• Bērnu grupas: līdz 3 gadu vecumam, 4 -5 g. un 6 – 7 gadu vecumam; 

• Komandām ir jāievēro visi valstī noteiktie noteikumi un sanitārais protokols saistībā 

ar COVID-19. 

7.UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA: 

• Uzvar komanda, kura atļautajā kontrollaika limitā (trīs stundas no fiksētā starta brīža) 

ir spējusi  visprecīzāk nofotografēt kopā ar komandas biedriem to vietu, kura ir 

redzama līdzi iedotajā foto attēlā; 

• Vienāda  rezultāta gadījumā uzvar  tā  komanda,  kura ir ātrāk finišējusi  vai nu 

precīzāk nobildēta bilde. To noteiks  tiesnešu  brigāde.  Pēdējā  gadījumā izlozes 

veidā. 

8.PRASĪBAS DALĪBNIEKIEM: 

• Startēšanai sagatavots velosipēds un aizsargķivere. Labs garastāvoklis. Dalībniekiem 

nepieciešamās zināšanas ceļu satiksmes noteikumos. Elementāras kartes lasīšanas 

prasmes. Dalību atvieglos maršruta plānošanas iemaņas. Uzmanīgums un spēja 

saskatīt atbilstošos objektus. 

• Nepieciešams mobilais telefons ar datu pieslēgumu un atbalstošu “What’s up” 

aplikāciju. 

9.DROŠĪBAS PASĀKUMI: 

• Dalībniekiem pasākuma laikā pārvietojoties obligāti  jāievēro visi  ceļu satiksmes 

noteikumi.  

• Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma 

gaitā. 

• Katrs dalībnieks un viņa līdzbraucēji ir atbildīgi par apkārtējo vidi. 

• Pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un nepieciešamo 

medikamentu lietošanu. 



• Par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā 

dalībnieki sazinās tieši ar ātrās neatliekamās palīdzības dienestu (113) vai ar 

organizatoriem ar mobilā telefona palīdzību, zvanot uz tel. Nr, kurš ir norādīts uz 

katrai komandai izsniegtajiem materiāliem. 

• Komandai visu pasākuma laiku jāpārvietojas kopā un dalībniekiem jābūt vienam no 

otra redzamā attālumā. 

10.ATBILDĪBA: 

• Reģistrējoties katrs dalībnieks vai atbildīgais par nepilngadīgajiem dalībniekiem ar 

savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot dotā pasākuma 

nolikumu, tehniskās prasības un sacensību rīkotāja norādījumus, kā arī atbildīgs par 

savu un sava bērna veselības stāvokli. 

• Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt dalībnieku 

komandu. 

11.NOLIKUMA IZMAIŅAS: 

• Sacensību organizators patur tiesības veikt nelielas izmaiņas sacensību nolikumā un 

gaitā, par to savlaicīgi informējot komandu pārstāvjus (kapteiņus). 

 


