Auto foto orientēšanās sacensības “Iepazīsti Mārupes, Olaines, Babītes
Novadu Uzņēmumus, Objektus Un Apskates Vietas”
NOLIKUMS
Sacensību organizators: biedrība “Biznesa Vēstniecība” un Mārupes novada Dome
sadarbībā ar biedrību “Pierīgas Partnerība”
Sacensību oficiālās personas:
Sacensību galvenais tiesnesis
Sacensību sekretāre
Distancē

Silva Jeromanova - Maura
Kintija Daudiša
brīvprātīgie

Pasākuma mērķis: Popularizēt un iepazīt Mārupes, Olaines, Babītes novadu uzņēmumus,
objektus, ievērojamas vietas, kā arī veicināt iedzīvotāju aktīvo atpūtu.
1. Auto orientēšanās sacensību hronoloģiskā secība:
1.1. Sacensības notiek 2019. gada 10. augustā pa Mārupes, Olaines, Babītes novadu
ceļiem.
1.2. Ekipāžu reģistrācija notiek elektroniski. Katra reģistrātā ekipāža 5 - 7 darba dienu
laikā saņem apstiprinājumu dalībai sacensībās. Atkārtota ekipāžu reģistrācija notiek
sacensību dienā, “Biznesa vēstniecībā”, Jelgavas ceļš 3, no plkst. 11.00 līdz 11.30.
1.3.Dalībnieku ekipāžu starta saraksta publicēšana un dalībnieku sapulce plkst. 11.40.
1.4.Sacensību starts no plkst. 12.00.
1.5. Provizoriskais sacensību ilgums 5 stundas no mašīnas starta laika, paredzamais
distances garums - 60 - 80 kilometri (tiks precizēts)
1.6.Sacensību finišs Jaunmārupēs parkā (adrese tiks precizēta)
1.7. Rezultātu paziņošana un dalībnieku apbalvošana Mārupes novada Zaļumballē,
Jaunmārupes dabas parkā, drīz pēc plkst. 20.00.
2. Sacensību dalībnieki un reģistrācija:
2.1. Sacensībās var piedalīties tikai automobiļu ekipāžas, kas pieteikušas savu dalību
Nolikuma 2.3. punkta noteiktajā kārtībā. Sacensību dienā būs iespējams izdarīt
nelielas izmaiņas pieteikumā (piemēram, dalībnieku vārda maiņa, komandas
nosaukuma maiņa).
2.2. Sacensību ekipāžai (ne mazāk kā divi un ne vairāk kā četri dalībnieki, automašīnā
var atrasties pasažieri, ja to vietas aprīkotas atbilstoši CSN ar drošības jostām) ar
automašīnu, kurai ir derīga civiltiesiskā apdrošināšana un CSDD pielaide satiksmei,
jāierodas uz dalībnieku reģistrāciju nolikumā noteiktajā laikā un vietā. Aizpildot
dalības pieteikumu, automašīnas vadītājs un ekipāžas dalībnieki ar saviem

parakstiem apliecina, ka ir iepazinušies ar sacensību nolikumu, tas viņiem ir
saprotams, un viņi apņemas ievērot visus tā nosacījumus. Tāpat sacensību
dalībnieki apņemas ievērot visus LR tiesību aktus saistībā ar izmantojamās
automašīnas ekspluatāciju, drošumu un tehnisko stāvokli, kā arī ievērot visas LR
Ceļu satiksmes noteikumu prasības sacensību laikā, un pilnībā atbild par to
neievērošanas sekām. Sacensībās ir iespēja piedalīties vecākiem kopā ar bērniem,
vecākiem uzņemoties absolūtu atbildību par tiem.
2.3. Sacensībām jāpiesakās elektroniski mājaslapā www.biznesavestnieciba.com no
15.07.2019. līdz 08.08.2019., aizpildot pieteikuma anketu (skat. pielikumā).
Sacensību dienā jāapstirina pieteikuma izdruka ar parakstiem, ja nepieciešams, uz
vietas var reģistrēt izmaiņas pieteikumā.
2.4. Ekipāžas dalībnieki trases dokumentāciju, kurā ietilpst maršruta karti ar
apmeklējamo objektu identifikācijas fotogrāfijām un papilduzdevumiem saņem 10
min pirms starta.
2.5. Ekipāžas dalība sacensībās - bezmaksas. Dalībnieku skaits ierobežots (līdz 30
ekipāžas).
2.6.Sacensību trases veikšanai ir nepieciešams sekojošs aprīkojums:
2.6.1.
Mobilais telefons ar iespēju uzņemt foftogrāfiju, kā arī ar iespēju veikt
videoierakstu,
2.6.2. vēlama ierīce ar interneta pieslēgumu un mobilo aplikāciju Whatsapp,
2.6.3. vismaz vienam ekipāžas dalībniekam jābūt sporta apavos,
2.6.4. ērts apģērbs, kurā ir iespējams brīvi kustēties.
3. Sacensību gaita:
3.1.Starta intervāls starp ekipāžām - 2 minūtes.
3.2. Sacensību trase ietver kontrolpunktus, kuru apmeklēšanu var veikt jauktā secībā, kā
arī ceļus, pa kuriem pārvietoties no viena kontrolpunkta uz nākamo, patstāvīgi
izvēlas paši dalībnieki.
3.3.Trase jāveic iekļaujoties kopējā sacensību plānotajā laikā, aptuveni 5 stundās.
3.4. Ierodoties fotogrāfijā redzamajā objektā - kontrolpunktā, jāveic norādītais
uzdevums.
3.5.Atsevišķos objektos - kontrolpunktos būs doti papildus uzdevumi.
3.6. Situācijā, kad objekts - kontrolpunkts netiek atrasts, nekavējieties, dodieties uz
nākamo objektus - kontrolpunktu.
3.7. Sacensībās, protams, ietilpst arī papilduzdevumi - viktorīnas vai citi uzdevumi, kuri
tiek izziņoti maršruta dokumentos vai uz vietas objektos - kontrolpunktos.
3.8. Ekipāžai būs iespēja saņemt papildus punktus par automašīnas noformējumu un
saskaņotiem tērpiem.

3.9. Ekipāžai pēc finiša nekavējoties jānodod maršruta karte ar starta-finiša tiesneša
atzīmēm un atbildēm. Sacensību laikā, izmantojot mobilo aplikāciju Whatsapp,
jānosūta uzņemtās fotogrāfijas un videoieraksti uz telefona numuru - 22431772,
tādējādi taupot laiku rezultātu apkopošanai.
3.10.
Ja kādu iemeslu dēļ ekipāža neturpina sacensības, par to ir jāziņo sacensību
3.11.
sekretāram pa telefonu 26525475.
3.12.
Sacensību ekipāžas tieša pavadīšana ar citu transportlīdzekli trasē aizliegta.
Fiksēta pārkāpuma gadījumā attiecīgā dalībnieku ekipāža tiek diskvalificēta.
4. Rezultātu noteikšana:
4.1. Pirmais kritērijs - visu maršruta kartē uzrādīto objektu - kontrolpunktu
apmeklējums, uzdevumu izpilde, un fotogrāfijās redzamo objektu atbilstība
oriģinālam vai uzdevumam. Nepareizi fiksēts objekts tiek traktēts kā neapmeklēts
kontrolpunkts. Tālākā rezultātu izvērtēšanā ekipāžas tiek sarindotas pēc pirmā
kritērija izpildes apjoma, t.i. pirmajās vietās tās ekipāžas, kas apmeklējušas visus
kontrolpunktus un izpildījušas visus norādītos uzdevumus, zemāk – ar 1, 2, 3
neieskaitītiem k/p. Situācijā, kad ekipāžu uzrādītais rezultāts ir vienāds, tiek ņemts
vērā otrais vērtēšanas kritērijs.
4.2.Otrais kritērijs – punktu summa:
4.2.1. pareizi atbildēts jautājums - 1 punkts;
4.2.2. uzdevuma pareiza izpilde (saņemts maksimālais punktu skaits) - 1 punkts;
4.3. Vienāda rezultāta gadījumā tiek piemērots trešais kritērijs – kopējais nobrauktais
kilometru daudzums (jo mazāk nobraukto kilometru, jo augstāks rezultāts).
5. Apbalvošana:
5.1.Rezultāti tiek noteikti kopvērtējumā
5.2.Ekipāžas, kuras sacensībās izcīnījušas pirmās trīs vietas, tiek apbalvotas.
5.3.Organizatori ir paredzjuši arī pārsteiguma, simpātiju un veicināšanas balvas.
5.4. Apbalvošana notiek Mārupes novada Zaļumballē, Jaunmārupes dabas parkā, drīz
pēc plkst. 20.00.
Sacensības atbalsta Mārupes, Olaines, Babītes uzņēmumi!
Iepriekšēja pieteikšanās mājslapā www.biznesavestnieciba.com, no 15.07.2019. līdz 08.08.2019.
vai līdz ierobežojuma (30 ekipāžas) sasniegšanai un papildus informācija pa tālruņiem
22431772, 26525475.

