LŪZUMPUNKTS

PILSĒTAS MEDĪBAS - NOLIKUMS
2017. gada 27. aprīlis
1. Pasākuma mērķis:
„Pilsētas medību” galvenais uzdevums ir labi pavadīt laiku un aktīvi atpūsties.
2. Pasākuma gaita:
18:00 – 18:30 Komandu ierašanās un reģistrēšana skvērā Aizkraukles ielas 21 un Krīvu ielas krustojumā;
18:30 – 18:40 Pasākuma dalībnieku instruktāža;
18:40 – 21:00 „Pilsētas medību” sākuma uzdevums, foto orientēšanās Teikas, Purvciema, Mežciem mikrorajonos, speciālo un
izaicinājuma uzdevumu izpilde;
21:00 – Finišs (finiša vieta tiks precizēta). Komanda finišē, uzņemot bildi ar ekrānu, kurā palielinājumā redzams faktiskais
laiks.
3. Foto orientēšanās kārtība un punktu iegūšana:
- komanda dodas uz kartē atzīmētajiem kontrolpunktiem un veic punkta raksturam atbilstošo uzdevumu: foto,
papilduzdevums, speciālais uzdevums;
- papildus komandas var veikt izaicinājuma uzdevumus, kuru izpildei nav noteiktas vietas kartē.
PUNKTUS VAR IEGŪT:
a) dodoties uz kartē atzīmētajiem kontrolpunktiem un atrodot foto kolāžas lapā redzamos objektus, kuri
atzīmēti kartē sarkanā krāsā, un tajos nofotografējoties. Fotogrāfijā kopā ar objektu noteikti jābūt redzamiem n1 komandas biedriem, kur n ir komandas dalībnieku skaits. Bildei jāizsaka objekta atrašanās vieta, ja nav
norādīts citādi. Par katru precīzi uzņemtu foto komanda iegūst 2 punktus;
b) punktos, kas atzīmēti zaļā krāsā un ar burtu, jāizpilda viss 1) punktā norādītais, bet iespējams iegūt arī
papildpunktus - veicot papilduzdevumus, kas aprakstīti uzdevumu lapā pie attiecīgā burta. Par katru precīzi
veiktu uzdevumu tiek piešķirts tāds punktu skaits, kāds norādīts uzdevumu lapas uzdevuma rindiņā (2-6
punkti);
c) veicot speciālos uzdevumus, kas kartē atzīmēti melnā krāsā. Šo punktu apmeklēšanai katrai
komandai ir noteikts precīzs ierašanās laiks un tie ir visvērtīgākie punktu ziņā (vērtība – līdz 12
punktiem). Kopā šādi punkti ir 2 līdz 3. Uzdevumu veikšanai paredzamais laiks: 5 - 10 minūtes. Šajos
punktos NAV foto objekta;
d) veicot izaicinājuma uzdevumus, kas norādīti uzdevumu lapā, bet nav saistīti ar kartes punktiem, tātad- veicami Pilsētas
medību kontrollaika ietvaros komandas izvēlētā, uzdevuma veikšanai piemērotā vietā un laikā. Šo uzdevumu vērtība ir 4 līdz
10 punkti;
Gadījumā, ja komanda pēdējo bildi uzņem pēc norādītā finiša laika, tad komandai tiek piemēroti soda punkti: -2 punkti par
katru pilno kavēto minūti. Maksimāli atļautais kavēšanas laiks – 15 minūtes.
4. Speciālajos punktos veicamo uzdevumu kārtība:
- ar speciālajā uzdevumā iegūstamo punktu vērtību, kā arī uzdevuma noteikumiem komandas dalībnieki iepazīstas
instrukcijas laikā, ko izklāsta punktā esošais tiesnesis;
- speciālā punkta uzdevuma izklāstu tiesnesis uzsāk tad, kad komanda ieradusies pilnā sastāvā;
- speciālā punkta uzdevumu veikšanai ir norādīts noteikts laiks, kurā komandai jāierodas un jāveic uzdevums;
Gadījumā, ja komanda nokavē šo norādīto laiku, punkta tiesnesis izvērtē, vai komandu vēl var pielaist pie uzdevuma.
5. Komanda:
- komandu veido 3 dalībnieki;
- organizatori, nepaskaidrojot iemeslus, var nepielaist komandu startam, ja rodas aizdomas, ka komandas dalībnieki atrodas
alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā;
- dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē organizatori, un atteikums dalībai pasākumā nav pārsūdzams;
- komanda visu pasākuma laiku pārvietojas kopā, un dalībniekiem jābūt vienam no otra labi redzamā attālumā.
6. Obligātais inventārs:

- velosipēds, kas aprīkots ar aizmugurējo (sarkanu) un priekšējo (baltu) lampiņu katram komandas dalībniekam;
- velosipēda ķivere katram pasākuma dalībniekam;
- velosipēda slēdzene (vismaz viena);
- digitālais fotoaparāts (ar uzlādētu bateriju un brīvu atmiņu 120 bildēm). Fotoaparātam jābūt SD kartei vai atbilstošam
vadam, kas to savieno ar datoru. Pasākuma laikā uzņemtās bildes tiek lejuplādētas, organizatoru datorā rezultātu izvērtēšanas
un apkopošanas nolūkā;
- mobilais telefons (ar uzlādētu bateriju) ar komandas kapteiņa reģistrēto numuru;
- divi rakstāmie;
- kabatas vai pieres lukturi (ar pilnām baterijām).
7. Ieteicamais inventārs
- laikapstākļiem un aktivitātei piemērots apģērbs un apavi;
- velo aptieciņa ar līmi un ielāpiem;
- velo pumpis;
- ūdens rezervuārs;
- permanents (ūdensizturīgs) flomāsters.
8. Pieteikšanās:
- komandu pieteikšanās veicama līdz 27. aprīļa pulksten 11:00, aizpildot pieteikuma formu mājas lapā:
http://ej.uz/veloPM2017 un pārskaitot dalības maksu, maksājuma mērķī norādot PM 27.aprīlis un komandas nosaukumu.
Komandu skaits ir ierobežots.
Maksājuma rekvizīti:
Nosaukums: Izdzīvo ideju, biedrība
Reģ.nr.: 40008130502
Adrese: Kr. Barona 39-18, LV-1011
Banka: AS Swedbank
Konts: LV71HABA0551021968269
9. Dalības maksa:
- veicot maksājumu līdz 21. aprīlim – 30 EUR par komandu;
- veicot maksājumu pēc 21. aprīļa – 36 EUR par komandu.
10. Drošības pasākumi:
- dalībniekiem, pārvietojoties pasākuma laikā, jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi (CSN);
- visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma gaitā;
- katrs dalībnieks un viņa komandas biedrs ir atbildīgi par apkārtējās vides saglabāšanu un tīrību;
- šo noteikumu neievērošanas gadījumā dalībniekam var atteikt piedalīšanos pasākumā;
- aizpildot pieteikuma anketu, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot šī pasākuma nolikumu, tehniskās
prasības un sacensību rīkotāja norādījumus;
- katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un tam nepieciešamo medikamentu lietošanu;
- par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā dalībnieki sazinās ar organizatoriem ar mobilā
telefona palīdzību pa norādīto telefona numuru;
- visi programmas dalībnieki ir atbildīgi sniegt medicīnisko palīdzību citiem pasākuma dalībniekiem, ja komanda pati netiek
galā ar radušos situāciju.
11. Atbildība:
- organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt dalībnieku komandu;
- neparedzētu apstākļu gadījumā, organizatori var manīt nolikumu, par to laicīgi informējot visas pieteiktās komandas.
12. Organizatoru kontakti:
Agita Berga agita@luzumpunkts.lv, tel. 28703373
Juris Zīģelis juris@luzumpunkts.lv, tel. 26236862

