
 

EXIT RĪGA velo orientēšanās 
BALDONE, 10. - 14. jūnijs, 2020
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1   Burts E uz zīmes 
“Baldone” 9 Koks pie laipas 17 Doļu kalna torņa 

stabs 25 Ģērbtuvē

2 Zem tilta 10 Aizmugures durvis 18 Pie laipas 26 Elektrības stabs

3 Mīlestības kalniņš, 
uz koka pie soliņiem 11 Skatu torņa stabs 19 Uz koka, ceļa un 

takas krustojums 27 Pie ģeodēziskās zīmes 
uz atsevišķa stabiņa

4 Dabas stends 12 Zirgu tramvajs 20 Baznīcas stends 28 Elektrības stabs

5 Ēkas siena 13
Baltās pils žogs 
pie vingrošanas 

stieņiem
21 Ēkas siena 29 Uz atsevišķa stabiņa

6 Paviljona stabs 14 Observatorijas 
zīme 22 Uz koka blakus 

avotam un soliņam 30 Zaļš metāla žogs

7
Dūņu purvs, koks 
ar sarkanu un zilu 

krustu
15 Zem tiltiņa 23 Pie tiltiņa/

Kausezers
Specuzdevums

(komandas foto)

8 Lapegle parkā 16 Laukakmens ēkas 
drupas 24 Koks pie galda STARTS/FINIŠS

Aktivitātes mērķis ir 4 stundu laikā apmeklēt Aktivitātes mērķis ir 4 stundu laikā apmeklēt 
pēc iespējas vairāk KP. Katra KP vērtība ir viens pēc iespējas vairāk KP. Katra KP vērtība ir viens 
punkts. Maksimālais punktu skaits - 30 punkti. punkts. Maksimālais punktu skaits - 30 punkti. 
KP var apmeklēt brīvā secībā, to kārtas numurs KP var apmeklēt brīvā secībā, to kārtas numurs 
neietekmē rezultātu. Atzīmēšanās KP notiek neietekmē rezultātu. Atzīmēšanās KP notiek 
ar aplikācijas palīdzību, noskanējot QR kodu. ar aplikācijas palīdzību, noskanējot QR kodu. 
Aplikācija parāda noskanētā KP numuru un Aplikācija parāda noskanētā KP numuru un 
pieskaita punktu kopējam punktu skaitam. Ja pieskaita punktu kopējam punktu skaitam. Ja 
telefons nelasa QR kodu, ievadiet aplikācijā telefons nelasa QR kodu, ievadiet aplikācijā 
redzamo simbolu virkni, kas norādīta uz KP. redzamo simbolu virkni, kas norādīta uz KP. 
Aktivitātes kontrollaiks ir 4 stundas. Ja esat Aktivitātes kontrollaiks ir 4 stundas. Ja esat 
pārliecināts, ka atrodaties pareizajā vietā pārliecināts, ka atrodaties pareizajā vietā 
un QR kods nav atrodams, rakstiet  SMS  un QR kods nav atrodams, rakstiet  SMS  
organizatoriem uz tālruni 27123770organizatoriem uz tālruni 27123770  savas savas 
komandas nosaukumu un KP numuru, kā arī komandas nosaukumu un KP numuru, kā arī 
rīkojies saskaņā ar iepriekš izsūtīto instrukciju. rīkojies saskaņā ar iepriekš izsūtīto instrukciju. 
Pārvietošanās tikai ar velo, Pārvietošanās tikai ar velo, 
ievērojot visus ceļu satiksmes ievērojot visus ceļu satiksmes 
noteikumus. noteikumus. 
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