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1. Brauciena apraksts, laiks un vieta
1.1. Foto orientēšanās ir orientēšanās un atpūtas brauciens, kurā kā pārvietošanās līdzeklis
tiek izmantots sabiedriskais transports, personīgais auto vai kājas, ievērojot visus Ceļu
satiksmes noteikumus, kā arī visus ar COVID-19 saistītos valstī noteiktos ierobežojumus.
1.2. Foto orientēšanas norises laiks no 2021. gada 13.janvāra – 31. janvārim.
1.3. Foto orientēšanās starta un finiša vietas nav noteiktas. Dalībnieki startē un finišē
individuāli no jebkuras vietas sacensību reģionā.
2.Foto orientēšanās organizācija
2.1. Foto orientēšanos organizē Rīgas Daugavgrīvas vidusskola.
2.2. Pasākuma oficiālās personas:
Pasākuma organizators, skolas direktores vietnieks – Einārs Ervīns Deribo, tel. 29854280,
e-pasts: ederibo@edu.riga.lv;
3. Maršruta raksturojums
3.2. Orientēšanās brauciena laikā dalībniekiem dabā jāatrod nolikumā nosauktie punkti un
jānofotografējas pie tiem. Svarīgi, lai bildē būtu redzams attiecīgais objekts vai tā
fragments. Uz visām bildēm ir jābūt redzamam vienam un tam pašam dalībniekam.
3.3. Pie vairākiem punktiem dalībniekiem jāveic dažādi uzdevumi, kuru rezultāti var tikt
reģistrēti. Par to – uzdevumu lapā, kas tiek nosūtīta brauciena dienā.
3.4. Foto orientēšanās punkti:
- Latvijas Televīzijas tornis;
- Latvijas Televīzija;

- Doma laukums;
- Latvijas Republikas Saeima;
- Latvijas Republikas ministru kabinets;
- Latvijas Radio ēka;
- Rīgas pils;

4. Dalībnieki
4.1. Foto orientēšanās var piedalīties Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas 7. – 12. klašu skolēni,
ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar COVID-19 un satiksmes noteikumus.
4.2. Dalībnieku skaits nav ierobežots, bet orientēšanās notiek individuāli.
5. Starta un finiša kārtība
5.1. Dalībnieks individuāli startē un finišē, iekļaujoties noteiktajos termiņos.
5.2. Par veiksmīgi finišējušiem dalībniekiem tiek uzskatīti tie, kas līdz noteiktajam
termiņam ir nosūtījuši visus foto uz e-pastu: ederibo@edu.riga.lv ar norādi “Barikādēm 30”
.
6. Apbalvošana
6.1. Visiem orientēšanās dalībniekiem ir paredzētas dažādas pārsteiguma balvas un atzinība
par dalību pasākumā.
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