Velo orientēšanās sacensības

“Gāziens 2019”
NOLIKUMS
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. „Gāziens 2019” ir erudīcijas un orientēšanās projekts studentiem, skolēniem, Rīgas
iedzīvotājiem un tās viesiem sportiskā gara un prāta attīstīšanai.
1.2. Sacensības ir Rīgas Tehniskās universitātes(turpmāk - RTU) Rektora kausa izcīņas
posms(Nolikumu skat: https://ej.uz/rektora_kausa_nolikums).
2. KONKURSA ORGANIZATORS
2.1. „Gāziens 2019” organizē RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Studentu
pašpārvalde. Galvenais organizators Dāvids Silavs
(e-pasts: davids.silavs@gmail.com, mob.tel.: 29 725 533)
3. PROJEKTA MĒRĶIS UN MĒRĶAUDITORIJA
3.1. Pasākuma mērķis ir popularizēt velosipēdu kā ikdienas pārvietošanās līdzekli un iepazīstināt
ar Rīgu – tās skaistākajām un interesantākajām vietām.
3.2. Projekta mērķauditorija ir ikviens interesents vecumā no 16 gadiem.
4. PROJEKTA NORISES LAIKS
4.1. 2019.gada 16. maijs plkst. 16:30 – pulcēšanās un reģistrēšanās Ķīpsalas kolonādē.
4.2. 2019.gada 16. maijs plkst. 17:00 – starts sacensībām.
4.3. 2019.gada 16. maijs plkst. 20:30 – finiša laiks, atgriešanās Kolonādē, tiek slēgta foto
iesniegšana kontroles vietnē.
4.4. 2019.gada 16.maijs plkst. 21:00 - apbalvošana Ķīpsalas kolonādē, nelabvēlīgu laikapstākļu
gadījumā EEF foajē.
5. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA
5.1. Pieteikšanās sacensībām notiek no 2019. gada 23.aprīļa līdz 2019. gada 14. maijam plkst.
23:59 aizpildot anketu sacensību interneta vietnē – https://ej.uz/gaziens_19.
5.2. Sacensībās piedalās dalībnieki pa 3 cilvēkiem vienā komandā.
5.3. Maksimālais komandu skaits ir ierobežots – 25 komandas.
5.4. Komandu piesaka kapteinis. Komandas dalība sacensībās tiek izskatīta vienas darba dienas
laikā un komandas kapteinis par to tiek informēts pa e-pastu, kas norādīts, piesakot
komandu.
5.5. Lai piedalītos Rektora kausa izcīņā riteņbraukšanā, jāizpildās prasībām:

5.5.1. Vismaz divi komandas dalībnieki ir piederīgi kādai no Rektora kausa nolikumā
minētajām komandām.
5.5.2. Komandas kapteinis, piesakot komandu, ir atzīmējis, ka komanda vēlas piedalīties
Rektora kausa izcīņā riteņbraukšanā.
5.5.3. Komandas dalībnieki, kas atbilst punktā 5.5.1 minētajām prasībām, ir uzrādījuši derīgas
studentu apliecības, reģistrējot savu ierašanos(skat. punktu. 4.1).
6. SACENSĪBU NOTEIKUMI UN NORISE
6.1. Komandai trase jāveic visiem kopā, t.i., gan uzdevumu, gan foto kontrolpunktos komandai
jābūt pilnā sastāvā.
6.2. Uz komandu tiks izsniegts – 1 karte ar atzīmētiem uzdevumu kontrolpunktiem un visu
nepieciešamo foto uzdevumiem.
6.3. Tiek piedāvāti divu veidu kontrolpunkti.
6.3.1. Uzdevumu kontrolpunkti (turpmāk uzdevumu KP).
Šo kontrolpunktu atrašanās vieta būs norādīta kartē. Katrā uzdevumu KP komandu
sagaidīs šī punkta vadītājs, kurš izstāstīs attiecīgo uzdevumu, kas jāizpilda. Kad
uzdevums būs izpildīts, uzdevumu KP vadītājs ierakstīs iegūto punktu skaitu kontroles
interneta vietnē, kā arī kontrollapā, kas atrodas pie katra KP vadītāja.
6.3.2. Foto kontrolpunkti (turpmāk foto KP)
Pēc organizatoru izsniegtās kartes būs jāatpazīst un jādodas uz attēlā redzamo vietu, un
jāuzņem foto, kurā redzami visi komandas dalībnieki, un jāaugšupielādē sacensību
interneta vietnē: https://ej.uz/gaziens_19.
6.4. Ne uzdevumu, ne foto kontrolpunktu apmeklējums nav obligāts. Komanda pati izvēlas, kurus
kontrolpunktus apmeklēt un kādā secībā to darīt, bet komandai finišā jāatgriežas ne vēlāk kā
4.5 punktā noteiktajā laikā un vietā.
6.5. Ierodoties finišā, tiek fiksēts laiks un komandas kapteinis parakstās reģistrācijas lapā.
Komandas, kas neieradīsies finišā līdz 21.00 tiks diskvalificētas.
7. VĒRTĒŠANA
7.1. Uzdevumu KP maksimālais iegūstamo punktu skaits – 5 punkti. Ar vērtēšanas kritērijiem
katrā uzdevumu KP komandu iepazīstina KP vadītājs.
7.2. Foto KP uzņemtajā attēlā jābūt redzamiem visiem komandas dalībniekiem un attēla fonam
jābūt, kā norādīts izsniegtajā kartē, pretējā gadījumā šis foto KP netiek ieskaitīts. Par
ieskaitītu Foto KP komanda iegūst 1 punktu, par neieskaitītu – 0 punktus.
7.3. Par pārsniegtu atgriešanās laiku(noteikts 4.5. punktā) – mīnus 1 punkts par katrām 2
minūtēm. Laika tolerance 5 minūtes. Attaisnojošu iemeslu gadījumā, galvenais tiesnesis
drīkst atcelt soda piemērošanu.

8. UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA
8.1. Par uzvarētājiem velo orientēšanās sacensībās “Gāziens 2019” tiks atzītas trīs labākās
komandas, kam būs augstākais iegūto punktu skaits, neatkarīgi no tā vai tās piedalās vai
nepiedalās rektora kausa izcīņā.
8.2. Atsevišķi tiks noteikts uzvarētājs rektora kausa izcīņā riteņbraukšanā – komanda, kas atbilst
5.5 punktā minētajām prasībām un kas ieguvusi augstāko punktu skaitu.
8.3. Gadījumā, ja ir vienāds punktu skaits, uzvar tā komanda, kas trasē pavadījusi mazāk laika,
t.i., finišā ieradusies ātrāk.
9. DALĪBNIEKI NODROŠINA
9.1. Startēšanai sagatavotu velosipēdu (bremzes, gaismiņas u.tml.), ja tas ir dalībnieka
personīgais velosipēds. Par sadarbības partneru nodrošināto velosipēdu tehnisko stāvokli
atbildīgs ir velosipēdu nodrošinātājs.
9.2. Velosipēda slēdzeni, lai nodrošinātu velosipēda drošību kontrolpunktos, kamēr dalībnieki
pilda uzdevumus iekštelpās.
9.3. Ceļu satiksmes noteikumu zināšanu un ievērošanu.
9.4. 1 viedtālruni ar kameru un interneta savienojumu uz komandu, lai komanda var izpildīt
uzdevumus un augšupielādēt foto KP uzņemtos attēlus kontroles vietnē, kā arī, ja
nepieciešams, tikt sazvanīta.
9.5. Ieteicams – ķiveri.
10. ORGANIZATORU TIESĪBAS
10.1.Jebkurā strīdu situācijā lēmumu par atbilstošo rīcību pieņem sacensību galvenais tiesnesis.
10.2.Veikt izmaiņas sacensību norisē un nolikumā, par to informējot sacensību dalībniekus
mutiski, telefoniski vai pa e-pastu.
10.3.Sacensību laikā dalībnieki var tikt filmēti un fotografēti. Iegūtais materiāls tiks izmantots
pasākuma atskaitēs un izvietots sacensību interneta vietnē.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1.Sacensību dalībniekiem netiek piemērota dalības maksa.
11.2.“Gāziens `19” sacensību organizatori neatbild par iespējamām traumām brauciena laikā.
Ikviens dalībnieks ir pilnā mērā atbildīgs par savu rīcību un tās izraisītajām sekām (t.sk. savu
un citu personu veselības un mantas bojājumiem, kas radušies dalībnieka vainas pēc), par ko
dalībnieks apņemas neizvirzīt rīkotājiem nekādas pretenzijas. Dalībnieks pirms starta ar savu
parakstu apliecina, ka ievēros ceļu satiksmes prasības velosipēdu vadītājiem, un uzņemas
pilnu atbildību par savu un savas mantas drošību.
11.3.“Gāziens `19” sacensību organizatori apņemas neizpaust trešajām personām dalībnieku
personas datus – vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru un dalībnieku uzņemtos
attēlus foto KP.

