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Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta  

“Ceļotāju dienas 2022” 

Velo - foto orientēšanās piedzīvojuma sacensības Salacgrīvā 

 
NOLIKUMS 

 

1.Sacensību laiks un norises vieta 

1.1. Sacensības notiek Salacgrīvā 2022.gada 20. augustā.  
1.2. Reģistrēšanās sacensībām 20. augustā no plkst. 10:00 – 10:30 pie Salacgrīvas tūrisma 

informācijas centra (TIC). Starts 11:00. 

1.3. Pieteikšanās sacensībām līdz 19. augustam Salacgrīvas tūrisma informācijas centrā, Rīgas 

ielā 10a vai rakstot e-pastu uz visitsalacgriva@limbazunovads.lv. Vairāk info pa telefonu 

26463025; 

1.4. Piesakoties sacensībām, jānorāda komandas nosaukums un komandas dalībnieku vārds, 

uzvārds, vecums, kontaktinformācija. 

 

2.Sacensību mērķis: 

2.1. Aktualizēt veselīgu un sportisku dzīvesveidu, apvienojot velosportu un orientēšanās 

prasmes; 

2.2. Veicināt Salacgrīvas kultūrvēsturisko un dabas objektu atpazīstamību. 

 

3.Sacensību dalībnieki un aprīkojums: 

3.1. Sacensībās piedalās komandas, kas sastāv no 2 - 4 dalībniekiem; 

3.2. Sacensībās var piedalīties dalībnieki no 14 gadu vecuma; dalībnieki, kas ir jaunāki par 14 

gadiem, komandā ir jābūt vismaz vienam pieaugušajam; 

3.3. Komandai nepieciešams nosaukums; 

3.4. Katrai komandai līdzi jābūt: 

 3.4.1. fotografēšanas ierīce (fotokamera, telefons u.c.); 

 3.4.2. pulkstenim; 

 3.4.3. rakstāmpiederumam (pildspalva, zīmulis); 

3.5. Sacensībās var piedalīties ar jebkuru velosipēdu, kurš ir braukšanas kārtībā; 

3.6. Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas 

pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai, un, ka ievēros Ceļu satiksmes 

noteikumus un sacensību nolikumu; 

3.7. Sacensību laikā dalībnieki paši uzņemas atbildību par savu mantu, dzīvību, kā arī savu 

darbību rezultātā trešo personu mantai, dzīvībai, vai veselībai nodarīto kaitējumu. 

 

4. Sacensību norise: 

4.1. Līdz plkst. 10.30 reģistrācija, pirmais starts plkst. 11:00; 

4.2. Pēc reģistrācijas dalībnieku sapulce un starta numuru izloze; 

4.3. Komandas sacensības uzsāk ar 3 minūšu intervālu; 

4.4. Katrai komandai pie starta tiek iedota lapa ar kontrolpunktu attēliem, karte ar atzīmētiem 

kontrolpunktiem, kur tie atrodas, un aploksne ar BONUSA uzdevuma attēliem. 

4.5. Kontrolpunktu izbraukšanas secība nav būtiska, bet svarīgi ir atrast visus kontrolpunktus un 

nofotografēties pie tiem tā, lai attēlā būtu skaidri redzams vismaz viens no komandas 

dalībniekiem un visu komandas dalībnieku velosipēdi, gan attiecīgais kontrolpunkts; 

4.6. Pildot BONUSA uzdevumu, dalībniekiem ir jāatrod kartē neatzīmētie kontrolpunkti, 

vadoties tikai pēc attēliem aploksnē, kas jāatrod pilsētā, un jānofotografē tā, lai bonusa attēls 

sakristu ar realitātē redzamo ainavu.  

4.7. Distancē pavadāmais laiks - līdz 4 stundām no komandas starta brīža. 
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5.Sacensību rezultātu noteikšana: 

5.1. Komandu kopējo rezultātu vērtē pēc distancē pavadītā laika + atrastajiem kontrolpunktiem 

pēc foto attēliem; 

5.2. Kontrolpunkti ir iedalīti 3 punktu zonās pēc to atrašanās vietas, kas atzīmēti kartē; 

5.3. Par katru atrastu kontrolpunktu un precīzi izpildītu uzdevumu, komanda saņem attiecīgu 

punktu skaitu: 1, 2 vai 3 punktus, kas tiek piešķirti, ņemot vērā kontrolpunkta atrašanās vietu 

zonās. 

5.4. Par katru Bonusa uzdevuma atrasto kontrolpunktu, kas nav atzīmēts kartē, komanda nopelna 

papildus 1 punktu. 

5.5. Finišā (pie TIC) komandas dalībniekiem ir jāiebrauc vienlaicīgi; 

5.6. Ja vairākām komandām būs vienāds punktu skaits, tiks vērtēts sacensībās pavadītais laiks.  

5.7. Sacensībās tiks apbalvotas 3 komandas, kuras ieguvušas lielāko punktu skaitu.  

5.8. Rezultātu paziņošana  

 

 

Ievērībai! 

Sacensību laikā rekomendējam lietot aizsargķiveres, kā arī ceļgalu un elkoņu aizsargus! 

 
 

 

 

Veiksmīgu startu! 
 

 


