
Aktivitātes mērķis ir 4 stundu laikā apmeklēt pēc iespējas vairāk KP. Katra KP vērtība ir viens punkts. Aktivitātes mērķis ir 4 stundu laikā apmeklēt pēc iespējas vairāk KP. Katra KP vērtība ir viens punkts. 
Maksimālais punktu skaits - 30 punkti. KP var apmeklēt brīvā secībā, to kārtas numurs neietekmē rezultātu. Maksimālais punktu skaits - 30 punkti. KP var apmeklēt brīvā secībā, to kārtas numurs neietekmē rezultātu. 
Atzīmēšanās KP notiek ar aplikācijas palīdzību, noskanējot QR kodu. Aplikācija parāda noskanētā KP numuru Atzīmēšanās KP notiek ar aplikācijas palīdzību, noskanējot QR kodu. Aplikācija parāda noskanētā KP numuru 
un pieskaita punktu kopējam punktu skaitam. Ja telefons nelasa QR kodu, ievadiet aplikācijā redzamo un pieskaita punktu kopējam punktu skaitam. Ja telefons nelasa QR kodu, ievadiet aplikācijā redzamo 
simbolu virkni, kas norādīta uz KP. simbolu virkni, kas norādīta uz KP. 
Aktivitātes kontrollaiks ir 4 stundas. Ja esat pārliecināts, ka atrodaties pareizajā vietā un QR kods nav Aktivitātes kontrollaiks ir 4 stundas. Ja esat pārliecināts, ka atrodaties pareizajā vietā un QR kods nav 
atrodams, rakstiet  SMS  organizatoriem uz tālruni 27854570atrodams, rakstiet  SMS  organizatoriem uz tālruni 27854570  savas komandas nosaukumu un KP numuru. savas komandas nosaukumu un KP numuru. 
Pārvietošanās tikai ar velo, ievērojot visus ceļu satiksmes noteikumus. Pārvietošanās tikai ar velo, ievērojot visus ceļu satiksmes noteikumus. 
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11 Kafejnīcas durvisKafejnīcas durvis

22 “Būmaņi“ vārti“Būmaņi“ vārti

33 Stacijas ēka no sliežu pusesStacijas ēka no sliežu puses

44 SētaSēta

55 “Krīvi”, ziņojumu dēlis“Krīvi”, ziņojumu dēlis

66 “Vardītes”, vārti“Vardītes”, vārti

77 Skatītāju sēdvietas 3.rinda kreisā puseSkatītāju sēdvietas 3.rinda kreisā puse

88 “Birznieki”, vārti“Birznieki”, vārti

99 Zoo, pastkastīteZoo, pastkastīte

1010 Skola, siena pie ieejas durvīmSkola, siena pie ieejas durvīm

1111 Virvju trase, koksVirvju trase, koks

1212 Stacijas ēka no sliežu pusesStacijas ēka no sliežu puses

1313 Egle jaunajā stāvvietāEgle jaunajā stāvvietā

1414 TiltsTilts

1515 Dižkoka infozīmeDižkoka infozīme

1616 Puķu podsPuķu pods

1717 “Kalēji”, vārti“Kalēji”, vārti

1818 Plēsuma iela 7, pastkastītePlēsuma iela 7, pastkastīte

1919 Dižkoka infozīmeDižkoka infozīme

2020 Baseins, durvisBaseins, durvis

2121 Ziemeļu gatve 8, sētaZiemeļu gatve 8, sēta

2222 Viesu nams, stabs ar izkārtniViesu nams, stabs ar izkārtni

2323 Kartes stendsKartes stends

2424 Simtgades soliņšSimtgades soliņš

2525 Bērzs kultūras centra t-jas Z pusēBērzs kultūras centra t-jas Z pusē

2626 T-ja, vides mākslas objekti pie sētasT-ja, vides mākslas objekti pie sētas

2727 “Akācijas”, vārti“Akācijas”, vārti

2828 Pastaigu taka, margas A pusēPastaigu taka, margas A pusē

2929 BITES medus veikals, sienaBITES medus veikals, siena

3030 Koks pie kraujasKoks pie kraujas

Specuzdevums 
(Komandas foto)

STARTS/ FINIŠS

EXIT RĪGA velo orientēšanās 
STOPIŅU NOVADS, 27.-31.maijs, 2020


