
VAI PAZĪSTI TALSUS 2021                              
 
1. Pasākuma  mērķis  
Iepazīstināt Talsiniekus un pilsētas viesus ar neredzētām Talsu vietām. Sekmēt orientēšanos 
pilsētā un sadarbošanos komandā. Interesanti pavadīt brīvo laiku ģimenes un draugu lokā ar 
piedzīvojumiem un uzdevumiem.  
 
2. Pasākuma vadība:  
Orientēšanās piedzīvojumu organizē Talsu Tautas nams un orientēšanās klubs Ziemeļkurzeme 
 

3. Norises vieta un laiks:  
3.1. Pasākums notiks 2021. gada 5. septembrī.  
3.2. Pirmsstarta reģistrēšanās, starta un finiša vieta ir Radošajā sētā.  (57.244044, 22.590390) 
3.3. Starts plkst. 11:00.  
 

4. Norises apraksts:  
10:00 - 10:45 dalībnieku pirmsstarta reģistrācija un pieteikšanās aplikācijā.  
10:50 dalībnieku instruktāža  
11:00 starts  
13:00 pēdējais finiša laiks  
13:30 apbalvošana  
 
Piedzīvojuma dalībnieki komandās pārvietojas pa Talsiem, kontrollaikā cenšoties atrast 
kontrolpuntus ar pēc iespējas lielāku punktu vērtību, tādējādi savācot pēc iespējas vairāk kopējos 
punktus. Piedzīvojums notiek izmantojot telefona aplikāciju – Qrenteerings. Apvidū izvietoti 
virtuālie kontrolpunkti ar vērtībām no 2 līdz 6 punkti. Kontrolpunktu atrašanās vietas norādītas 
izsniegtajās kartēs. Ir trīs veidu kontrolpunkti: 
1. -  lai iegūtu punktus, telefona aplikācijā jāatbild uz jautājumiem, jātrod atbilde kontrolpunkta 
apkārtē vai jāveic kāds uzdevums. 
 
2.  -  jāatrod pareizais fotoattēls, kurš  fotografēts  kontrolpunkta vietā(no  fotogrāfiju lapas, 

atbilde jāsniedz aplikācijā. Fotogrāfiju lapu izsniedz kopā ar karti). 

3. -  kontrolpunkti bez jautājumiem, vai fotogrāfijām, punkti aplikācijā  tiek piešķirti aizejot uz 

kontrolpunkta vietu(atrodot kontrolpunktu). 

Būs viens speciālais uzdevums 10 punktu vērtībā, kas tiks norādīts uz kartes aprakstā. 

Kartes komandām izsniedz pēc pirmā uzdevuma veikšanas Radošajā sētā. Komandas 

dalībniekiem distancē jāpārvietojas kopā! 

Distances kontrollaiks - 2 stundas . Ja ir pārsniegta 2 stundu robeža, par katru nākošo minūti 15 

minūšu robežās tiek atņemts viens punkts. Kontrolpunkti, kas ir apmeklēti pēc 2 stundām un 15 

minūtēm no starta brīža, netiek ņemti vērā. 

PĀRVIETOŠANĀS DISTANCĒ TIKAI AR KĀJĀM  

 

 

 



5. Dalībnieki:  
Lai piedalītos orientēšanās piedzīvojumā, nav nepieciešamas orientēšanās priekšzināšanas vai 

speciāla sagatavotība!  

5.1. Pasākumā ir dota iespēja piedalīties jebkuram Talsu iedzīvotājam vai viesim, netakarīgi no 

vecuma vai dzimuma, komandā kas sastāv no 2 līdz 5 dalībniekiem.  

5.2. Dalībnieku komandas vērtē sekojošās grupās:  

a) Ģimeņu grupa - Vismaz divu paaudžu vienas ģimenes locekļi,vismaz viens dalībnieks 14 vai 

mazāk gadus vecs.  

b) Jaunieši - komandā dalībnieki ne vecāki par 16 gadiem(ieskaitot)  

c) Atklātā grupa - komandas kas neatbilst ģimeņu vai jauniešu grupām.  

5.3. Organizatori var nepielaist komandu startam, ja rodas aizdomas, ka komandas dalībnieki 

atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā.  

5.4. Dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē organizatori un atteikums dalībai pasākumā nav 

pārsūdzams.  

5.5. Katrs pasākuma dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma laikā.  

 

6. Reģistrācija:  
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot anketu  http://ej.uz/Vai_Pazisti_Talsus  

vai sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi - andris.leja@talsi.lv, epastā norādot komandas 

nosaukumu un komandas dalībnieku vārdus un uzvārdus, vai, zvans/īsziņa/WhatsApp ziņa pa 

tel. nr. 26549420. Pa šo tel. numuru varat arī noskaidrot neskaidros jautājumus pirms pasākuma. 

Pieteikšanās termiņš - 4. septembris, 12:00. 

Sestdienas, 4. septembra vakarā, visiem dalībniekiem, uz reģistrējoties uzrādoto epasta adresi, 

tiks nosūtīti dalībnieku reģistrācijas kodi, kuri būs jāievada aplikācijā starta dienā, pirms starta(no 

10:00). 

Uz vietas, pirms starta, pieteikties nevarēs!  

 

6. Obligātais / rekomendējamais ekipējums:  
Obligātais ekipējums – viens  (uzlādēts!)mobīlais telefons komandai (Android vai Apple) ar 

uzstādītu aplikāciju Qrenteerings (jaunākā versija), lejuplādējama šeit: 

https://apps.apple.com/us/app/qrenteerings/id1442085204?ls=1 

https://play.google.com/store/apps/details?id=azdev.qrenteerings 

Instrukcija darbam ar aplikāciju – šeit -

http://rogaining.lv/jaunumi/data/augsuplades/files/qrent_gps_instr4.pdf 

Rekomendējamias ekipējums – lineāls un rakstāmais distances plānošanai. Papildus telefons ar 

uzstādītu aplikāciju kā rezerves variants, izmantojams arī informācijas meklēšanai. Lupa(karte 

būs diezgan grūti “lasāma”. Powerbank, ja distancē neplānojat pauzēt aplikāciju vai izslēgt GPS 

starp kontrolpunktiem. 

 

7. Dalības maksa:  
Dalība ir bez maksas. 

 

8. Dalībnieku atbildība:  
Piedaloties pasākumā, dalībnieki paši uzņemas atbildību par savu veselību un apņemas ievērot 

ceļu satiksmes noteikumus. 

http://ej.uz/Vai_Pazisti_Talsus
https://apps.apple.com/us/app/qrenteerings/id1442085204?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=azdev.qrenteerings
http://rogaining.lv/jaunumi/data/augsuplades/files/qrent_gps_instr4.pdf


 

9. Dažādi:  
Pasākuma laikā tiks fotografēts un filmēts, materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām. 

 

10. Apbalvošana:  
Tiek apbalvotas komandas, pirmo 3 vietu ieguvējas katrā dalībnieku grupā. 

 

11. Ieteikums – patrenēties aplikācijas lietošanā varat izpildot izaicinājumu (izaicinājuma 

princips ir nedaudz savādāks – kontrolpunktos nekas nav jāatbild, bet jūs uzzināsit faktus par 

Talsiem un apgūsiet aplikācijas lietošanu) -   http://www.okzk.lv/OrientejiesTalsos 

 

http://www.okzk.lv/OrientejiesTalsos

