
NOLIKUMS	  
“Pilsētas	  medības”	  27.	  maijs	  

1.Pasākuma	  mērķis:	  
-‐	  „Pilsētas	  medību”	  galvenais	  uzdevums	  ir	  labi	  pavadīt	  laiku	  un	  aktīvi	  atpūsties.	  	  

2.Pasākuma	  gaita:	  
-‐	  „Pilsētas	  medību”	  laikā	  notiek	  foto	  orientēšanās	  un	  speciālo	  uzdevumu	  veikšana,	  
-‐	  pasākuma	  ilgums	  –	  3	  h.	  	  

3.Foto	  orientēšanās	  kārtība:	  	  
-‐	  kartē	  atzīmētajos	  punktos,	  komanda	  meklē	  objektus,	  kas	  redzami	  attēlu	  lapā,	  
PUNKTUS	  VAR	  IEGŪT:	  

1)	  atrodot	  foto	  lapā	  redzamos	  objektus,	  kuri	  atzīmēti	  kartē,	  un	  tajos	  
nofotografējoties.	  Fotogrāfijā	  kopā	  ar	  objektu	  noteikti	  jābūt	  redzamiem	  2	  komandas	  
dalībniekiem	  (ja	  komandā	  3	  dalībnieki)	  vai	  3	  komandas	  biedriem	  (ja	  komandā	  ir	  4	  
dalībnieki).	  Tālāk	  tekstā	  un	  uzdevumu	  lapā	  N-‐1	  (N	  ir	  komandas	  dalībnieku	  skaits).	  
Bildei	  jāizsaka	  objekta	  atrašanās	  vieta,	  ja	  nav	  norādīts	  savādāk.	  Par	  katru	  precīzi	  
uzņemtu	  foto	  komanda	  iegūst	  2	  punktus;	  

	  

2)	  punktos,	  kas	  apzīmēti	   zaļā	  krāsā,	   jāizpilda	  viss	  1.punktā	  norādītais,	  bet	   iespējams	  
iegūt	  arī	  papildpunktus	  -‐	  veicot	  papilduzdevumus,	  kas	  norādīti	  pie	  punktiem	  kartē	  ar	  
burtu	   un	   aprakstīti	   uzdevumu	   lapā.	   Par	   katru	   precīzi	   veiktu	   uzdevumu	   tiek	   piešķirt	  
tāds	   punktu	   skaits,	   kāds	   norādīts	   uzdevumu	   lapā	   pretim	   uzdevumam	   (vidēji	   2-‐4	  
punkti);	  
	  
3)	   veicot	   speciālos	   uzdevumus,	   kas	   kartē	   atzīmēti	  melnā	   krāsā	   un	  marķēti	   ar	  
burtu	  X	  un	  Y.	  Šiem	  uzdevumiem	  ir	  noteikts	  ierašanās	  laiks	  un	  tie	  ir	  visvērtīgākie	  
punktu	  ziņā	  (vērtība	  norādīta	  uzdevumu	  lapā).	  
	  Uzdevumu	  veikšanai	  paredzamais	  laiks:	  6	  minūtes.	  
Šajos	  punktos	  NAV	  foto	  objekts.	  
	  

4	  )	  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.	  

4.	  Speciālajos	  punktos	  veicamo	  uzdevumu	  kārtība:	  	  
-‐	  ar	  speciālo	  uzdevumu	  vērtību	  komandas	  kapteiņi	  iepazīstas	  instrukcijas	  laikā,	  
-‐	  ar	  speciālo	  uzdevuma	  noteikumiem	  iepazīstina	  attiecīgais	  kontrolpunktā	  esošais	  tiesnesis,	  
-‐	  kontrolpunktos	  komandai	  jāierodas	  pilnā	  sastāvā,	  
-‐	  speciālo	  uzdevumu	  veikšanai	  var	  būt	  norādīts	  noteikts	  kontrollaiks,	  kurā	  komandai	  jāierodas	  un	  kurā	  
atļauts	  veikt	  noteikto	  uzdevumu.	  

5.Komanda:	  
-‐	  komandu	  veido	  3	  dalībnieki	  	  
-‐	  dalībniekiem	  vecumā	  līdz	  18	  gadiem	  atļauts	  piedalīties	  pasākumā	  tikai	  vecāku	  pavadībā,	  	  
-‐	  organizatori,	  nepaskaidrojot	  iemeslus,	  var	  nepielaist	  komandu	  startam,	  ja	  rodas	  aizdomas,	  ka	  komandas	  
dalībnieki	  atrodas	  alkohola,	  narkotisko	  vai	  toksisko	  vielu	  reibumā,	  
-‐	  komanda	  finišē	  pilnā	  sastāvā,	  piesakoties	  pie	  tiesneša,	  
-‐	  dalībnieku	  atbilstību	  pasākumam	  izvērtē	  organizatori	  un	  atteikums	  dalībai	  pasākumā	  nav	  pārsūdzams,	  	  
-‐	  komandai	  visu	  pasākuma	  laiku	  jāpārvietojas	  kopā	  un	  dalībniekiem	  jābūt	  vienam	  no	  otra	  redzamā	  
attālumā.	  



	  

6.	  Obligātais	  inventārs:	  
-‐	  digitālais	  fotoaparāts	  (ar	  uzlādētu	  bateriju	  un	  brīvu	  atmiņu	  80	  bildēm),	  
-‐	  mobilais	  telefons	  (ar	  uzlādētu	  bateriju),	  
-‐	  velosipēdi	  katram	  komandas	  dalībniekam	  
-‐	  divi	  rakstāmie,	  	  
	  
7.	  Ieteicamais	  inventārs	  
-‐	  velosipēdu	  ķivere,	  
-‐	  velo	  aptieciņa	  ar	  līmi	  un	  ielāpiem	  
-‐	  velopumpis,	  	  
-‐	  velosipēda	  slēdzene	  (vismaz	  viena)	  
	  
8.	  Pieteikšanās:	  
-‐	  komandu	  pieteikšanās	  veicama	  līdz	  26.maija	  pulksten	  12:00	  pa	  tel.	  nummuru	  -‐	  	  	  29449622	  

9.Starts:	  
-‐	  komandu	  reģistrēšanās	  no	  10:00	  -‐	  10:40,	  	  Jēkabpils	  Vecpilsētas	  laukumā	  
-‐	  komandas	  kapteiņu	  instruktāža	  10:40,	  
-‐	  starts	  visām	  komandām	  vienlaicīgi	  11:00.	  

10.Finišs:	  
-‐	  Finišējot	  komanda	  nofotografē	  monitoru	  ar	  uzstādītu	  spēles	  laiku.	  	  
-‐	  pasākumā	  uzvar	  komanda,	  kas	  finišā	  savākusi	  lielāko	  punktu	  skaitu.	  Vienāda	  rezultāta	  gadījumā,	  tiks	  
vērtēts	  komandu	  finiša	  kontrollaiks,	  
-‐	  finiša	  laiks:	  14:00,	  Mežaparkā	  
-‐	  par	  katru	  kavētu	  minūti	  tā	  saņem	  -‐1	  punktu,	  	  
-‐	  maksimālais	  atļautais	  kavēšanas	  laiks	  –	  15	  minūtes.	  	  

11.	  Drošības	  pasākumi	  
-‐	  dalībniekiem	  pasākuma	  laikā	  pārvietojoties	  jāievēro	  visi	  ceļu	  satiksmes	  noteikumi	  (CSN),	  	  
-‐	  visiem	  pasākuma	  dalībniekiem	  jāievēro	  organizatoru	  izvirzītās	  prasības,	  pasākuma	  gaitā,	  	  
-‐	  katrs	  dalībnieks	  un	  viņa	  līdzbraucējs	  ir	  atbildīgi	  par	  apkārtējo	  vidi,	  	  
-‐	  šo	  noteikumu	  neievērošanas	  gadījumā	  dalībnieku	  var	  izslēgt	  no	  sacensībām.	  
-‐	  aizpildot	  pieteikuma	  anketu	  dalībnieks	  ar	  savu	  parakstu	  apstiprina,	  ka	  ir	  iepazinies	  un	  apņemas	  ievērot	  
doto	  pasākuma	  nolikumu,	  tehniskās	  prasības	  un	  sacensību	  rīkotāja	  norādījumus,	  
-‐	  katrs	  pasākuma	  dalībnieks	  ir	  atbildīgs	  par	  savu	  veselības	  stāvokli	  un	  nepieciešamo	  medikamentu	  lietošanu,	  
-‐	  par	  nepieciešamās	  medicīniskās	  palīdzības	  sniegšanu	  pasākuma	  norises	  gaitā	  dalībnieki	  sazinās	  ar	  NMP	  un	  
organizatoriem	  pa	  mobilā	  telefona	  nr.	  26365527	  
-‐	  visi	  programmas	  dalībnieki	  ir	  atbildīgi	  sniegt	  medicīnisko	  palīdzību	  citiem	  pasākuma	  dalībniekiem,	  ja	  
komanda	  pati	  netiek	  galā	  ar	  radušos	  situāciju.	  

12.	  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	  

	  

Sacensību	  organizators	  

"Lūzumpunkts"	  instruktors	  

Roberts	  Līcis	  


