ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr. 90000013682
Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,
tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv
________________________________________________________________________________

NOLIKUMS
Ķegumā

2020.gada 15.jūlijā
APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2020.gada 15.jūlija
lēmumu Nr.KND1-3/20/252
(protokols Nr.18,22.§)
Auto – foto orientēšanās sacensības Ķeguma novadā
Izdots saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
otro apakšpunktu
1. Vispārīgie noteikumi
1.1.

Auto – foto orientēšanās sacensības Ķeguma novadā (turpmāk - Sacensības)
nolikums (turpmāk - Nolikums) nosaka Sacensību dalībnieku (turpmāk –
Dalībnieks) pieteikšanās un reģistrēšanās kārtību, Sacensību norises kārtību un
Dalībnieku atbildību, kā arī personas datu izmantošanas nosacījumus.

1.2.

Sacensību mērķis ir iepazīstināt novada iedzīvotājus un viesus ar Ķeguma novadu,
popularizējot tūrismu, aktīvu dzīvesveidu, iepazīstinot ar orientēšanās sportu.

1.3.

Sacensībās var piedalīties fiziskas personas, kuru komandā ir 2 līdz 5 personas un
kuras kā komanda ir iesniegušas elektronisku pieteikumu dalībai Sacensībās
atbilstoši Nolikumam.

1.4.

Sacensību rīkotājs – Ķeguma novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība).

1.5.

Sacensību norises vieta ir Ķeguma novada administratīvā teritorija.

1.6.

Par Sacensību organizēšanu un norisi ir atbildīgs Ķeguma Tautas nams sadarbībā
ar Ķeguma novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļu (turpmāk –
Organizatori).

1.7.

Sacensību norises laiks – katra kalendārā gada augusta mēneša pēdējā sestdiena.

1.8.

Sacensības tiek organizētas, ja dalībai pieteikušās un startē ne mazāk kā 5
komandas. Maksimālais komandu skaits sacensībām ir 40 -50 komandas.

1.9.

Sacensību kopējā distance ir līdz 150 km pa Ķeguma novada autoceļiem.

1.10.

Sacensību kopējais distances laiks katrai komandai individuāli no tās starta laika ir
4 stundas.

1.11.

Sacensību starts un finišs ir pie Ķeguma Tautas nama – Ķeguma prospekts 4,
Ķegums, Ķeguma novads.

2.

Sacensību dalības maksa

2.1.

Dalības maksa Sacensībās ir noteikta 10,00 EUR (desmit euro un nulle centi).

2.2.

Dalībniekiem jāiemaksā dalības maksa Pašvaldības kontā kredītiestādē,
maksājuma uzdevuma piezīmēs OBLIGĀTI iekļaujot tekstu: Dalības maksa autofoto orientēšanās sacensībās un komandas nosaukums XXX.

2.3.

Maksājuma rekvizīti, lai piedalītos sacensībās:
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

2.4.

ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBA;
Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020;
Vienotais reģistrācijas Nr.90000013682;
AS Swedbank, HABALV22, konts LV80HABA0551015370070.

Gadījumā, ja Sacensībām reģistrētā komanda, kas pieteikusies un veikusi dalības
maksu, Sacensību dienā uz Sacensībām neierodas, dalības maksa netiek atgriezta.
3.

Sacensību pieteikšanās kārtība

3.1.

Pieteikuma anketa un nolikums būs pieejami Ķeguma novada mājas lapā 1 (vienu)
mēnesi pirms sacensību norises.

3.2.

Pieteikuma anketa Sacensībām iesniedzama elektroniski līdz katra kalendārā gada
augusta mēneša pēdējai ceturtdienai (ieskaitot) plkst. 13.00.

3.3.

Pieteikuma anketā jānorāda šāda informācija:

3.3.1. E-pasta adrese (derīga);
3.3.2. Komandas nosaukums;
3.3.3. Komandas kapteiņa vārds un uzvārds;
3.3.4. Komandas pārējo dalībnieku vārdi un uzvārdi;
3.3.5. Komandas dalībnieku dzīvesvieta(novads);
3.3.6. Komandas kapteiņa tālruņa numurs;
3.3.7. Komandas sacensību auto marka un valsts numura zīme;
3.3.8. Dalības maksas maksājuma uzdevums
3.4.
Pēc pieteikuma iesniegšanas uz pieteikumā norādīto e-pastu tiks nosūtīts
apstiprinājums par reģistrēšanos sacensībām.
3.5.

Līdz sacensību pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām (katra kalendārā gada
augusta mēneša pēdējās ceturtdienas plkst. 13.00) jebkurš Dalībnieks var grozīt
vai atsaukt savu pieteikumu).
4. Sacensību norises kārtība

4.1.

Komandu reģistrēšanās sacensību dienā sākas no plkst. 11.00. Komandas kapteiņu
sapulce plkst. 11.45.

4.2.

Komandas startē ar 1 min intervālu plkst. 12.00. (Sacensību dienā var tikt noteikts
cits intervāls, ņemot vērā komandu skaitu).

4.3.

Komanda nofotografē automašīnas odometra rādījumu pirms starta un pēc finiša.

4.4.

Dalībniekiem pirms starta tiek izsniegta Ķeguma novada karte ar noteiktiem
kontrolpunktiem (turpmāk - KP), fotogrāfiju lapa(s), uzdevumu lapa un komandas
numurs.
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4.5.

KP apmeklēšanas secība un maršruts nav noteikts.

4.6.

Sacensību laikā kartē jāatrod norādītie KP un pie tiem jāveic foto fiksācija, kā arī
jāveic uzdevumi, kuri norādīti uzdevumu lapā, par to sekmīgu veikšanu saņemot
papildpunktus.

4.7.

Atrodoties objektos, tie jānofotografē tā, lai fotogrāfijā ir redzams objekts (rakurss
var atšķirties) komandai piešķirtais numurs un visi sacensību komandas
dalībnieki (vai par vienu mazāk kā norādīts komandas pieteikumā).

4.8.

Uzdevumu izpildes laikā uzņemtajām fotogrāfijām un video jābūt labā kvalitātē,
ar skaidru attēlu.
5. Finišs un rezultātu apkopošana

5.1.

Komanda finišē pilnā sastāvā, piesakoties pie sacensību organizatoriem, kur tiek
fiksēts finiša laiks. Pēc finiša laika fiksēšanas Sacensību komandas pārstāvim
Organizatoriem jānodod aizpildītās uzdevumu lapas un jāuzrāda visas KP veiktās
foto fiksācijas bildes.

5.2.

Finišēt ātrāk ir atļauts jebkurā Sacensību norises laikā, bet gadījumā, ja komandai
tiek fiksēts finiša laiks, bet kontrollaiks vēl nav beidzies, atgriezties sacensībās
vairs nevar.

5.3.

Komandas rezultātu nosaka, saskaitot kopā punktus par atrastiem KP un
veiktajiem uzdevumiem. Sacensībās uzvar komanda, kas savākusi lielāko punktu
skaitu.

5.4.

Vienāda rezultāta gadījumā tiks noteikts uzvarētājs pēc odometra rādījumiem
(īsākais maršruts).

5.5.

Komandai, finišējot pēc kontrollaika beigām, tiek piešķirti un atņemti punkti šādā
secībā:
5.5.1. Komandas iegūtajam punktu skaitam tiek noņemti 5 punkti par katrām
kavētajām 5 minūtēm no kopējā savākto punktu skaita;
5.5.2. Par katru neizpildīto uzdevumu pie laika tiek pieliktas 7 minūtes;
5.5.3. Par katru izpildīto uzdevumu tiek atņemtas 5 minūtes no kontrollaika.

5.6.

Ja Sacensību laikā Dalībnieks (komanda) izstājas no Sacensībām, viņam par to
jāpaziņo Sacensību Organizatoriem, zvanot pa tālruni 22010300 vai
tautasnams@kegums.lv .

5.7.

Rezultātu paziņošana tiek veikta pēc visu punktu uzskaites. Visus strīdīgos
jautājumus, kuri rodas, uzskaitot punktus finišā, izskaidro Organizatori. Visi
jautājumi par punktu uzskaiti tiek pieņemti ne ilgāk kā 30 minūtes pēc rezultātu
paziņošanas.

5.8.

Apbalvošana notiek plkst. 18.00 sacensību dienā Ķeguma Tautas namā vai
Ķeguma Tautas nama parkā. Apbalvotas tiek pirmās trīs vietas.
6. Sacensību aprīkojums

6.1.

Sacensību komandai līdzi jābūt darba kārtībā esošai fotokamerai vai kādai citai
foto fiksācijas ierīcei (viedtālrunim), GPS navigatoram, pieejamam internetam.

6.2.

Komandas odometram jābūt darba kārtībā visa pasākuma laikā.
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6.3.

Komandas automašīnai ir jābūt tehniski labā stāvoklī, kā to paredz Ceļu satiksmes
noteikumi.
7. Drošības noteikumi

7.1.

Sacensībās drīkst piedalīties pilngadīgas personas, kam ir derīga autovadītāja
apliecība un kas drīkst piedalīties ceļu satiksmē, komandas pārējie dalībnieki
drīkst būt arī nepilngadīgi.

7.2.

Sacensību laikā sacensību dalībniekiem ir jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi.
Par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu atbildīgi ir Dalībnieki paši.

7.3.

Sacensību laikā ekipāžai ir jārespektē pārējie Dalībnieki,
mēģinājumiem traucēt citām komandām, ekipāža tiek diskvalificēta.

7.4.

Par veselības stāvokli katrs Dalībnieks ir atbildīgs personīgi, kā arī ir atbildīgs par
savu rīcību Sacensību laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem.

7.5.

Ja organizatoriem rodas aizdomas, ka dalībnieki pasākuma laikā atrodas alkohola,
narkotisko vai toksisko vielu reibumā, komanda tiek diskvalificēta.
8.

par

tīšiem

Tiesības un pienākumi

8.1.

Reģistrējoties dalībai Sacensību dienā komandas kapteinis ar savu parakstu
apliecina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot Nolikumu un Sacensību
Organizatoru norādījumus, kā arī ar tiem ir iepazīstinājis visus komandas
dalībniekus.

8.2.

Visiem Dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības Sacensību laikā.
Par Sacensību noteikumu pārkāpumiem komanda tiek diskvalificēta. Lēmumu par
diskvalifikāciju pieņem sacensību Organizatori.

8.3.

Organizatori ir tiesīgi izmainīt Sacensību gaitu Sacensības dienā, ņemot vērā laika
apstākļus, Dalībnieku skaitu un citus objektīvus Sacensības ietekmējošus
apstākļus.

8.4.

Visa pasākuma laikā tiks uzņemti video un foto materiāli, kuri var tikt publicēti
interneta vietnēs un var tikt izmantoti reklāmas un mārketinga nolūkiem.

Domes priekšsēdētājs
16.07.2020.
datums

(personiskais paraksts)
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R.Ūzuls

