
 
 

Orientēšanās Siguldā, Siguldas Veselības dienas ietvaros 
2017. gada 23. septembris 

 
 
Organizē:  
Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās federācija (LOF) 
Sacensību galvenais tiesnesis – Jānis Bukins (janis.bukins@inbox.lv) 
 
Formāts: 
2 stundu sacensības brīvi apmeklējot dažādu vērtību kontrolpunktus Siguldā. 
 
Sacensību mērķi: 
• uzlabot Siguldas novada iedzīvotāju fizisko veselību; 
• sekmēt Siguldas novada iedzīvotāju sportiskos sasniegumus; 
• veicināt Siguldas novada bērnu un jauniešu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu; 
• sniegt iespēju izmēģināt jaunas tehnoloģijas, aktīvi pavadot brīvo laiku un 

apmeklējot dažādus Siguldas objektus.  
 
Sacensību norises vietas:  
Sacensību centrs un starts atrodas Siguldā, Siguldas Sporta centrā, Ata Kronvalda 
ielā 7A. 
 
Dalībnieku grupas:  
• OPEN – dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem bez vecuma ierobežojuma, 

vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma) 
• Ģimenes - dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem, vismaz viens bērns līdz 14 

gadu vecumam, vismaz viens pieaugušais (no 18 gadu vecuma) 
• Veterāni - dalībnieki komandās no 2 līdz 5 cilvēkiem, visi vecumā virs 55 

gadiem. 
 
Sacensību  norise: 

11:00 – 
11:30  

Reģistrācija uz vietas un karšu saņemšana 
distances plānošanai 

11:30 Starts visām grupām kopā 

11:30 – 
13:30 

Dalībnieki atrodas distancē – brīvi pārvietojas par 
Siguldu, apmeklēdami kontrolpunktus 

13:30 Sacensību kontrollaika beigas 

Ap 14:15 Apbalvošana 

 
Distance, atzīmēšanās: 
Atzīmēšanās izmantojot LOF Android aplikāciju – nolasot QR kodus kontrolpunktos. 
Punktu vērtības kartē no 2 līdz 10. Katrai komandai nepieciešams uzlādēts mobilais 
telefons ar iespēju ielādēt Android aplikāciju, un ieslēgt GPS funkcionalitāti. 
Ja nav telefons ar Android aplikāciju, tad QR kodi ir jāfotografē un pēc tam jānodod 
fotogrāfijas tiesnešiem pārbaudei. Tādā gadījumā dalībnieki nodrošina iespēju kā 
nodot fotogrāfijas (piemēram, ar datu pārnes vadu).  
 
Katrai komandai reģistrācijas brīdī tiek piešķirta karte ar kontrolpunktiem. Komandai 
brīvā secībā jādodas uz kartē atzīmēto kontrolpunktu un jāatrod QR kods. QR kods ir 
jānolasa ar iepriekš minēto aplikāciju vai jānofotografē (ja nevar nolasīt). Uzvar 
komanda, kas savāks lielāko punktu vērtību pēc iespējas īsākā laikā. 
Par katru pārtērēto minūti no kontrollaika tiks atņemta 1 punkts no komandas 
rezultāta. Ja komanda kavēsies finišā vairāk par 30 minūtēm, tad rezultāts netiks 
ieskaitīts. 



  



Karte: 
Kartes pamatne būs veidota no karšu izdevniecības “Jāņa Sēta” materiāliem. 
Katrai komandai tiks piešķirta viena karte, kas izgatavota no ūdensizturīga materiāla 
 
Pieteikšanās:  
Līdz 21. septembra 20:00 tiešsaistē www.sigulda.lv vai uz vietas sacensību centrā, ja 
ir brīvas kartes. Ja piesakās uz vietas sacensību centrā, tad organizatori patur 
tiesības tām komandām kā atzīmēšanās veidu norādīt QR kodu fotografēšanu 
neatkarīgi no telefona operētājsistēmas tipa. 
 
Dalības maksas: 
Dalība pasākuma – bezmaksas 
 
Apbalvošana: 
Katrā grupā tiek apbalvotas pirmās trīs vietas. 
 
Drošība un citi noteikumi 
Sacensību dalībnieku pienākums ir ievērot ceļu satiksmes noteikumus. 
Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst pasākuma laikā uzņemto 
fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm. 

http://www.sigulda.lv/

