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2. novadnieku saieta “Gaidom gostūs Kolupā” ietvaros 

 

Piektdien, 2016.gada 1. jūlijā 

 plkst. 17.00 

tiek rīkotas foto orientēšanās 

sacensības 

 

“Vai tu pazīsti savu pagastu?” 
Starts un finišs pie multifunkcionālā centra 

“Varavīksne” 

 

 

Dalība sacensībās - komandās 3 cilvēku sastāvā, līdzi jābūt fotokamerai 

ar iespēju elektroniski aplūkot attēlus vai mobilajam telefonam ar 

fotografēšanas funkciju. 

Sīkāka informācija par telefonu  22311750 

 

 

 



NOLIKUMS 

FOTO ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS  

 “VAI TU PAZĪSTI SAVU PAGASTU”  KALUPĒ, 01.07.2016. 

1. Sacensības mērķis: 

Iepazīstināt Kalupes pagasta iedzīvotājus un viesus ar dažādiem tūrisma un apskates objektiem Kalupes 

ciematā, akcentējot mazāk zināmos objektus un pievēršot uzmanību interesantām detaļām, kas ikdienas stei-

gā iespējams palikušas nepamanītas. 

2. Sacensību norise: 

2.1. Sacensības notiek Kalupes ciematā un tā apkārtnē 2016.gada 01.jūlijā no plkst. 17:00; 

2.2. Sacensību starts un finišs ir pie multifunkcionālā centra “Varavīksne”. 

2.3. Sacensību programma: 

2.3.1. no plkst. 17:00 – 17:20 dalībnieku ierašanās, reģistrācija un starts; 

2.3.2. līdz 18:40 dalībnieku finišs; 

2.3.3. no plkst. 18:40 – 19:00 sacensību rezultātu apkopošana; 

2.3.4. uzvarētāju un dalībnieku apbalvošana 01.07.2016 plkst.19:00 pie                    multifunkcionālā 

centra “Varavīksne”. 

3. Sacensību dalībnieki: 

3.1. Kalupes pagasta iedzīvotāji un viesi bez vecuma ierobežojuma; 

3.2. Dalībnieki izveido komandas 3 cilvēku sastāvā, sacensībām reģistrējot komandas nosaukumu. 

4. Pieteikšanās sacensībām: 

Dalībnieki sacensībām piesakās  iepriekš sūtot informāciju ar komandas nosaukumu, komandas dalībnieku 

vārdiem un uzvārdiem, dzimšanas gadiem, uz e-pasta adresi kalupes_jaunatne@inbox.lv,  zvanot uz tel. nr. 

22311750,  vai sacensību dienā 01.07.2016, plkst. 17:00, norādot komandas nosaukumu, dalībnieku vārdus, 

uzvārdus, dzimšanas gadus.  

5. Sacensību norise: 

5.1. Komandas sastāvā ir 3 dalībnieki; 

5.2. Ātrākās un atraktīvākās komandas tiek apbalvotas; 

5.3. Fotoorintēšanās sacensību dalībniekiem pirms starta tiek iedota fotogrāfija ar kontrolpunktu, kura ko-

mandām Kalupes ciematā jāatrod. Vienā no atrastajiem objektiem būs jāizpilda uzdevums, kas tiks nodots 

komandai atrodot konkrēto kontrolpunktu, kā arī atrastajā kontrolpunktā  jānofotografē vismaz viens ko-

mandas biedrs. Fotogrāfijā jābūt redzamam gan  komandas pārstāvim, gan kontrolposteņa objektam. Atrodot 

kontrolpunktu un izpildot uzdevumu, komanda saņem nākamā kontrolpunkta  fotogrāfiju.   

5.4. Kontrolpunkti jāapmeklē un jāveic ceļš līdz finišam ne ilgāk kā 80 minūšu laikā; 

5.5. Par katra kontrolpunkta atrašanu, uzdevuma izpildīšanu  un atrastā kontrolpunkta nofotografēšanu ko-

manda saņem 10 punktus; Ja komanda atrod kontrolpunktu, bet nespēj pilnībā izpildīt uzdevumu, tad punkti 

tiek skaitīti atbilstoši uzdevuma izpildes pakāpei. Vairāk informācijas par punktu skaitīšanu veicot uzdevu-

mu, tiks sniegts attiecīgajā kontrolpunktā. 



5.6. Sacensību dalībniekiem aizliegts izmantot jebkādus mehāniskus transportlīdzekļus dalībai sacensībās. Ja 

organizatori fiksē šādu palīglīdzekļu lietošanu, komanda tiek diskvalificēta; 

5.7. Sacensību laikā dalībniekiem aizliegts lietot jebkādas apreibinošas vielas; 

5.8. Organizatori var diskvalificēt komandu par rupju sacensību noteikumu pārkāpumu; 

5.9. Nepieciešamais inventārs  pilnvērtīgai dalībai sacensībās – digitāla fotokamera ar iespēju elektroniski 

aplūkot attēlus vai mobilais tālrunis ar fotografēšanas funkciju.  

6. Uzvarētāju noteikšana: 

6.1. Sacensībās augstāko vietu iegūst komanda, kura savāc visvairāk punktu. Ja vairākām komandām ir vie-

nāds punktu skaits, augstākā vietā ir tā komanda, kura sasniegusi finišu īsākā laika posmā; 

6.2. Tiek apbalvotas 3 komandas, kas ieguvušas vislielāko punktu skaitu. 

7. Vispārējie noteikumi: 

7.1. Pasākuma dalībnieki uzņemas atbildību par ceļu satiksmes drošības noteikumu ievērošanu pārvietojoties 

Kalupes ciemata teritorijā; 

7.2. Pasākuma dalībnieki uzņemas atbildību par savu veselību un fiziskajām spējām dalībai orientēšanās sa-

censībās; 

7.3. Pasākuma dalībniekiem sacensību laikā jāuzvedas pieklājīgi un kulturāli, ievērojot vispārpieņemtās uz-

vedības normas; 

7.4. Pasākuma dalībnieks nedrīkst apdraudēt sevi un apkārtējos ar savu darbību; 

7.5. Pasākuma dalībnieks ne fiziski, ne morāli nedrīkst aizskart pasākumā iesaistītās personas; 

7.6. Organizatoram ir tiesības diskvalificēt visu komandu no tālākas dalības sacensībās, ja tiek atklāts, ka 

komandas dalībnieks ir stiprā alkohola reibumā; 

7.7. Komandai var tikt atņemti punkti par tiesneša lēmuma apstrīdēšanu un personīgiem draudiem tiesnesim; 

7.8. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt komandu no tālākas darbības sacensībās, ja tās dalībnieks rupji 

pārkāpj pasākuma noteikumus, nolikumu un drošības noteikumus. 

8. Sacensību organizatori: Sacensības organizē Multifunkcionālais centrs “Varavīksne”. 

Fotoorientēšanās sacensības ir lielisks veids kā pavadīt laiku draugu lokā, izbaudīt 

sacensību garu, uzzināt daudz jauna un vienlaikus iepazīt Kalupes ciematu! 

 

 

 

 

 

 

 


