
Velo foto orientēšanās
SACENSĪBU NOLIKUMS

Vispārēja informācija: www.nesedimajas.lv
Norises laiks: 

2013. gada 25. maijs – Ogre
2013. gada 29. jūnijs – Ikšķile
2013. gada 24. augusts – Ogre

Organizatori: Biedrība „Nesēdi Mājās”

1.  SACENSĪBU MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Sniegt iespēju aizraujošā veidā apskatīt interesantus, kultūrvēsturiskus un skaistus apskates 

objektus Ogres un Ikšķiles teritorijā.
1.2. Popularizēt aktīvas brīvā laikā pavadīšanas iespējas. 
1.3. Labi pavadīt laiku kopā ar aktīviem cilvēkiem. 

2. DALĪBNIEKI
2.1. Sacensībās var piedalīties ikviens aktīva dzīvesveida cienītājs.
2.2. Komandu veido 3 vai 4 dalībnieki. 
2.3. Dalībnieki līdz 14 gadu vecumam sacensībās var piedalīties tikai vecāku vai aizbildņu 

uzraudzībā. Dalībniekiem, kas ir vecumā no 15-18 gadiem, pirms starta jāiesniedz 
organizatoriem rakstiska vecāku atļauja par dalību sacensībās. 

2.4. Dalībnieks var pieteikties un startēt tikai vienā komandā.
2.5. Dalībnieks piesakot sevi dalībai komandā sacensībās apliecina, 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 apreibinošu vielu ietekmē.
2.7. Dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē organizatori un atteikums dalībai pasākumā nav 

pārsūdzams.

3. PIETEIKŠANĀS UN REĢISTRĒŠANĀS
3.1. Komandu dalības iepriekš pieteikšanās veicama līdz  sacensību  iepriekšējās  dienas  17:00. 

Pieteikties sacensībām var aizpildot “on-line”  pieteikuma anketu, kas atrodama 
www.nesedimajas.lv, vai arī Nesēdi Mājās nomā (Mālkalnes prospekts 26, Ogre). Sīkāka 
informācija par pasākumu rakstot uz e-pastu info@nesedimajas.lv vai zvanot pa tālruņa Nr.: 
+371 29337693.

3.2. Komanda skaitās pieteikta ar brīdi, kad organizatori ir saņēmuši korekti aizpildītu pieteikuma 
anketu.

3.3. 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.

3.4. Dalības maksa:
3.4.1. dalības maksa 1. pieteikšanās kārtā (6 dienas līdz sacensībām) – 8 LVL (astoņi lati) no 

komandas (piesakoties “on-line” (aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama interneta 

http://www.nesedimajas.lv/


vietnē www.nesedimajas.lv), kā arī Nesēdi mājās nomā, (Mālkalnes prospekts 26, 
Ogre);

3.4.2. dalības maksa nedēļā,  kurā notiek  sacensības  –  10 LVL (desmit lati) no komandas 
(piesakoties “on-line”  (aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama interneta vietnē 
www.nesedimajas.lv), kā arī Nesēdi mājās nomā, (Mālkalnes prospekts 26, Ogre);

3.4.3. dalības maksa pēc 17:00 dienu pirms sacensībām un sacensību norises dienā – 15 LVL 
(piecpadsmit lati)  no komandas (piesakoties sacensību dienā uz vietas).

3.4.4. komanda tiek reģistrēta, kad ir saņemts pieteikums un samaksāta dalības maksa. 
Gadījumos, kad komanda piesakās dalībai sacensībās vēlāk kā četras dienas iepriekš – 
komandas dalības maksa jāmaksā sacensību norises dienā pie reģistrācijas; 

3.4.5. dalības maksa jāpārskaita uz šeit norādītajiem rekvizītiem:
Biedrība “Nesēdi mājās”
Reģ. Nr 40008170651
Konts: LV58HABA0551032640152
Mērķis: norādīt sacensības un komandas nosaukumu.

3.4.6. ja komanda startēšanas sacensībās atsakās vēlāk  kā  nedēļu  pirms  sacensības  un ir 
samaksājusi dalības maksu, dalības maksa komandai netiek atmaksāta.

3.5. Līdz reģistrācijai starta vietā, iepriekš saskaņojot ar sacensību organizatoriem drīkst nomainīt 
ne vairāk kā vienu komandas dalībnieku.

4. OBLIGĀTAIS INVENTĀRS
4.1. Katram dalībniekam nepieciešamai obligātais inventārs:

4.1.1. velosipēds (tehniskā braukšanas kārtībā);
4.1.2. veloķivere.

4.2. Komandas obligātais inventārs:
4.2.1. Digitālais fotoaparāts (ar uzlādētu bateriju un brīvu atmiņu);
4.2.2. Vismaz viens mobilais telefons (ar uzlādētu bateriju);
4.2.3. Odometrs distances noteikšanai.

4.3. Ieteicamais inventārs: remontkomplekts uz visu komandu (riteņu ielāpi, rezerves riepa u.t.t.).

5. SACENSĪBU GAITA
5.1. Precīza informācija par sacensību gaitu, komandām tiks sniegta sacensību starta vietā.
5.2. Kartē atzīmētajos punktos komanda meklē objektus, kas redzami attēlu lapā.
5.3. Kontrolpunktā jāatzīmējas visai komandai.
5.4. Orientējošais distancē pavadāmais laiks - līdz 4 (četrām) stundām no starta brīža.
5.5. 4 stundu laikā komandas karte jānodod galvenajam tiesnesim.
5.6. Par vēlāk nodotu karti komanda saņem soda punktus.
5.7. Atrodot objektu tas ir jānofotografē, fotogrāfijā kopā ar objektu noteikti jābūt redzamiem 2 

komandas biedriem (ja komandā 3 dalībnieki) vai 3 komandas biedriem (ja komandā ir 4 
dalībnieki) un bildei jāizsaka objekta atrašanās vieta.

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 tiks norādīta mūsu interneta vietnē, sīkāk skatīt 

www.nesedimajas.lv.
6.2. Komandu reģistrācija starta sacensību dienā ir no plkst. 10:00 – 10:30.
6.3. Komandu pulcēšanās starta vietā un pēdējā instruktāža par sacensību gaitu plkst.10:45
6.4. Sacensību starts komandām tiek dots vienlaicīgi, plkst.11:00.
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7. FINIŠS
7.1. Finišs ir sacensību starta vieta, sīkāk skatīt www.nesedimajas.lv.
7.2. Pasākumā uzvar komanda, kas iekļāvusies kontrollaikā, finišējusi līdz plkst.15:00 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 aptuveni 1 stundu 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 30 minūšu laikā pēc sacensību finiša, rakstiskā veidā. 
Protesta un iebildumu gadījumā sacīkšu organizatori izskata tikai viena komandas pārstāvja 
(komandas kapteiņa) viedokli. Protesti un iebildumi, kas tiek iesniegti pēc termiņa beigām, 
netiek izskatīti.

9.3. Tiek apbalvoti katra posma pirmo trīs vietu ieguvēji, kā arī organizatoru izvēlēti specbalvas 
ieguvēji.

10. DROŠĪBAS PASĀKUMI
10.1. Dalībniekiem pasākuma laikā pārvietojoties obligāti jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi 

(CSN).
10.2. Visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma gaitā. Katrs 

dalībnieks un viņa līdzbraucējs ir atbildīgi par apkārtējo vidi.
10.3. Dalībniekiem obligāti jālieto aizsargķiveres. Par to nelietošanu vai par neaizsprādzētas 

aizsargķiveres lietošanu dalībnieks tiek diskvalificēts.
10.4. Katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un nepieciešamo 

medikamentu lietošanu.
10.5. 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., kurš ir norādīts uz katrai komandai izsniegtajiem 
materiāliem. 

10.6. Visi pasākuma dalībnieki ir pienākums sniegt medicīnisko palīdzību citiem pasākuma 
dalībniekiem, ja komanda pati netiek galā ar radušos situāciju.

10.7. Komandai visu pasākuma laiku jāpārvietojas kopā un dalībniekiem jābūt vienam no otra 
redzamā attālumā.

11. ATBILDĪBA
11.1. Reģistrējoties katrs dalībnieks vai atbildīgais par nepilngadīgajiem dalībniekiem ar savu 

parakstu apstiprina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot doto pasākuma nolikumu, tehniskās 
prasības un sacensību rīkotāja norādījumus, kā arī ir atbildīgs par savu un sava bērna 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).
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