
Autofotoorientēšanās “ Nakts uz riteņiem” 

NOLIKUMS 

 

1. Mērķis un uzdevumi: 

 Veicināt sportisku un veselīgu dzīvesveidu Rēzeknes jauniešu vidū; 

 Nodrošināt jauniešu līdzdalību pilsētas sabiedriskajos procesos, iesaistot 

brīvprātīgos jauniešus organizēšanā; 

 Popularizēt autofoto orientēšanos kā veselīga un sportiska dzīvesveida 

sastāvdaļu; 

 Noskaidrot atraktīvākās komandas. 

 

2. Laiks un vieta: 

 Orientēšanās notiks šī gada 30.augustā plkst. 21.00, pulcēšanās vieta ARPC 

“Zeimuļs” pazemes stāvlaukumā, reģistrēšanās un numuru izņemšana līdz 

29.augustam, ARPC “Zeimuļs” 2.9 kabinetā līdz plkst. 16.00.  

 Plkst. 00.00 apbalvošana. 

 

3. Skrējiena organizatori: 

 Idejas autors: Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome;  

 Autofotoorientēšanās organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde 

„Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”. 

 

4. Dalībnieki: 

 Piedalīties aicināti Rēzeknes pilsētas jaunieši vecumā no 18-25 gadiem, 

veidojot komandas (vienā komandā vismaz 2 dalībnieki). Komandu skaits 

neierobežots. Komandas tiek aicinātas veidot sava vizuālā tēla 

noformējumu; 

 Citi Rēzeknes pilsētas un kaimiņu novadu iedzīvotāji. 

 

5. Programma: 
3 stundu laikā komandām ir jāatrod kartē atzīmētie kontrolpunkti un tur 

jānofotografējas pie kāda konkrēta objekta. Par katru atrasto kontrolpunktu komanda 

saņem noteiktu punktu skaitu. Uzvar tas, kurš ir savācis vislielāko punktu skaitu 

(summā). Ja  savākto punktu summa vairākām ekipāžām ir vienāda, tad pirmo vietu 

iegūst tā ekipāža, kura ir veikusi visīsāko maršrutu. 

Protams, lai būtu sarežģītāk, daži punkti netiek atzīmēti uz kartes, un  lai tos 

atrastu, jāizpilda kādu loģisku uzdevumu. Sacensību gaitā dalībniekiem tiek uzdoti arī 

dažādi papilduzdevumi - krustvārdu mīkla, leģendas brauciens, veiklības vai 

atjautības uzdevums, par kuriem piešķir papildus punktus.’ 

 

6. Pieteikumi: 

Lai piedalītos sacensībās, nepieciešams: jebkāds satiksmei atļauts vieglais 

pasažieru automobilis ar OCTA un TA, vismaz divi cilvēki komandā (var arī vairāk - 

cik pieļauj CSN), viedtālrunis ar interneta pieslēgums, karte, precīzs pulkstenis vai 

hronometrs, un labs noskaņojums. 

Norises dienā noteiktajā laikā un vietā dalībnieki ierodas, reģistrējas un saņem 

visu nepieciešamo dokumentāciju - karti ar atzīmētajiem punktiem, fotogrāfijas, 

uzdevumu aprakstu, kurā viss izstāstīts - kas un kā jādara, kontrolkarti, dalībnieka 



numuru. Pirms starta notiek dalībnieku sapulce, kurā organizatori vēlreiz izstāsta 

sacensību plānu un atbild uz visiem dalībnieku jautājumiem.  

 nolikums un pieteikuma veidlapa atrodama: www.rezekne.lv.  

Papildinformācija: Jaunatnes lietu speciāliste, Eleonora Ivanova, tālr.: 

26033202 

 Pieteikumā dalībnieki ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību 

par savu veselību. Nākot uz startu, ņemt līdzi parakstītā pieteikuma oriģinālu. 

 

7. Apbalvošana 

Tiks noskaidrotas arī atraktīvākās komandas. 

 

8. Citi noteikumi 

Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana/filmēšana un dalībnieks ar savu dalību 

sacensībās apliecina, ka neiebilst fotogrāfiju/video uzņemšanai. Uzņemtās fotogrāfijas 

sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas u. tml. uzskates materiālos bez 

saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. 

Pasākuma laikā katrs apmeklētājs drīkst veikt fotografēšanu/filmēšanu 

personiskām vajadzībām. Ja Jūs vēlaties publiskot šo informāciju, lūdzu, 

pārliecinieties, ka pārējās publicējamās bildēs/video redzamās personas ir piekritušas 

savu personas datu apstrādi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rezekne.lv/


 

Pieteikuma veidlapa 

Komandām  

 

Komandas nosaukums: __________________________________ 

 

Dalībnieki: 

Nr. 

p.k. 

Vārds, uzvārds Dzimšanas dati Paraksts   

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

Kontakttālrunis: _________________ 


