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ĢIMEŅU AUTO FOTO ORIENTĒŠANĀS “LITERĀRĀS CĒSIS” 

NOTEIKUMI 

1. Pasākuma apraksts, laiks un vieta 

1.1. Auto foto orientēšanās ir orientēšanās un izklaides sacensības, kurās kā pārvietošanās līdzeklis tiek izmantots 
automobilis (vai cits transportlīdzeklis – velosipēds, motorollers, motocikls), ievērojot visus Ceļu satiksmes 
noteikumus. 
1.2. Pasākums notiks sestdien, 2017. gada 23. septembrī. Dalībnieku kustība notiks pa vispārējās lietošanas ceļiem 
Cēsu pilsētas teritorijā, kas netiek slēgti publiskai satiksmei. 
1.3. Pasākumu rīko Cēsu Centrālā bibliotēka (turpmāk tekstā – Organizators). 
1.4. Starta vieta – Cēsu Centrālā bibliotēka (Raunas iela 1), finiša vieta – Eduarda Veidenbauma dzimto māju 
“Glāznieki” piemiņas vieta (Aldaru laukums 1). 
1.5. Reģistrēšanās un dalībnieku sapulce plkst. 10.00 pie Cēsu Centrālās bibliotēkas. 
1.6. Kopējais starts plkst. 10.30. 
1.7. Katras komandas sacensību norises maksimālais laiks maršrutā līdz 2 stundām. 

2. Pasākuma mērķis 

2.1. Popularizēt mazāk zināmo Cēsu vēstures daļu, kas saistīta ar literatūru, grāmatniecību un izglītību.  

3. Brauciena maršruta raksturojums 

3.1. Auto foto orientēšanās brauciena laikā dalībniekiem jāatrod kartē atzīmētie kontrolpunkti (KP) un 
jānofotografējas pie tiem. Ja komandā ir tikai 1 dalībnieks – selfija fotogrāfijas obligātas, ja vairāki dalībnieki - viens 
fotografē pārējo komandu.  
3.2. Iepazīšanās brauciens ar maršrutu nav plānots. 
3.3. Kontrolpunktu atrašanas secība un maršruts nav noteikts. 
3.4. Katra komanda (vai tās pārstāvis) starta vietā saņems aizlīmētu aploksni, kurā atradīsies: 

 sacensību noteikumi 

 orientēšanās maršruta karte 

 meklējamo objektu fotogrāfijas 

 informatīvs apraksts par maršrutā iekļautajiem objektiem 

 Komandas numurs 

 4. Dalībnieki un transports 

4.1. Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona vai personu komanda, kura laicīgi reģistrējusi savu dalību šajā 
pasākumā. 
4.2. Dalībnieku transportlīdzeklī esošo personu skaits ierobežots ar ražotāja noteikto maksimālo pasažieru skaitu 
konkrētajam transportlīdzeklim. Sacensībās atļauts startēt arī individuāli – komandā esot tikai vienam dalībniekam. 
Tā kā šis sacensības tiek pozicionētas kā ģimenes sacensības un komandu skaits ir ierobežots (līdz 20 komandām!), 
aicinām veidot komandas ar lielāku dalībnieku skaitu. Atļauts startēt arī vairākām ģimenēm kopā. 
4.3. Katrs autovadītājs pats ir atbildīgs par sava transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, derīgu tehniskās apskates talonu, 
apdrošināšanas polisi, autovadītāja apliecību u.c. Kategoriski aizliegts pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus! Par 
iepriekšminēto punktu pārkāpumiem sacensību organizators – Cēsu Centrālā bibliotēka atbildību neuzņemas.  
4.4. Katra komanda sev nodrošina digitālo fotoaparātu vai viedtālruni, kurā tiek fiksētas visu objektu fotogrāfijas. 



4.5. Piedaloties sacensībās, dalībnieki neiebilst pret sacensību organizatoru rīcībā nonākušo sacensību dalībnieku 
vārdu, uzvārdu, kā arī fotogrāfiju un videomateriālu publiskošanu. 
4.6. Ja tehnisku vai kādu citu problēmu dēļ komandai nav iespējams finišēt – par to jābrīdina sacensību organizatori 
pa tālruni: 26411177 
 
 

5. Pieteikumi 

5.1. Pieteikumu anketa aizpildāma internetā tiešsaistē http://ej.uz/6kik vai bibliotēkā, uzrādot komandas 
nosaukumu, sastāvu, kontakttālruni u.c. nepieciešamā informāciju. Aicinām pieteikties savlaicīgi, jo komandu skaits ir 
ierobežots. Pieteikšanās tiks pārtraukta, sasniedzot maksimālo komandu pieteikumu skaitu, vai, ne vēlāk kā līdz 
17. septembrim! 
5.2. Sacensību dienā dalībnieki paraksta organizatoru sagatavotu vienošanos, kurā ar saviem parakstiem apliecina, ka 
visi dalībnieki ir iepazinušies ar pasākuma noteikumiem. 
 

6. Pasākuma norise un rezultātu noteikšana 

6.1. Pie objektiem transportlīdzekļi jānovieto tam paredzētajās vietās. 
6.2. Komandas kopējo rezultātu nosaka, summējot punktus par atrastiem kontrolpunktiem un uzdevumu izpildes 
laiku.  
6.3. Netiek ieskaitīti kontrolpunkti, kuri ir nofotografēti no automobiļa salona.  
6.4. Ja sacensību laikā vai rezultātu aprēķināšanas procesā rodas neskaidra situācija, kura nav aprakstīta Noteikumos, 
kā arī nav pieminēta dalībnieku sapulcē, gala lēmumu par tās risinājumu pieņem Organizators. 
6.5. Visus jautājumus par sacensību norisi vai tās noteikumiem komanda drīkst uzdot Organizatoram tikai līdz savas 
komandas startam. Telefoniskas konsultācijas pēc komandas starta netiek sniegtas.  
6.6. Ja komanda ierodas finiša vietā ar vairāk nekā 30 minūšu kavēšanos – tā tiek diskvalificēta. 
 

8. Apbalvošana 

8.1. Īpašā balva 1. vietas ieguvējiem. 
8.2. Pārsteiguma balva atraktīvāk un interesantāk noformētajai komandai. 
8.3. Bibliotēkas simpātijas balva. 
8.4. Visām komandām veicināšanas balvas. 
 

 
Pasākumu atbalsta: Cēsu novada pašvaldība, a/s “Cēsu Alus”, “Zinoo Cēsis”, “Zvaigznes grāmatu nams”. 

 
 

http://ej.uz/6kik

