Sieviešu rallijs kompliments Valentīndienai!!
2021.gadā jauns un vēl nebijis rallija formāts sadarbībā ar CILPO.LV.
Pasākums notiks no jebkuras vietas Latvijā un pasaulē, katrai ekipāžai izvēloties savu maršrutu‐
tiksimies vienā pasākumā, bet nesatiekoties fiziski!
Kā 2021. gadā norisināsies pasākums “Sieviešu dienas rallijs”:







Noorganizējiet ekipāžu vienas mājsaimniecības ietvaros;
Lejupielādējiet aplikāciju;
Izplānojiet maršrutu ~ 150km garumā;
Pa ceļam risiniet cilpošanas cilpas un pildiet atraktīvus uzdevumus;
Maršrutā ieplānojiet pikniku, kurā arī būs speciālie uzdevumi;
Labākos noteiksim nevis pēc ātruma, bet gan pēc tā, kuri vislabāk cilpojuši un pildījuši atraktīvos
uzdevumus;

Komanda: 2‐ dalībnieki sastāvā. Vienas mājsaimniecības dalībnieki – Vīrs, sieva, māsas , mammas,
meitas, mazmeitas. Ja valstī noteikumi atļaus, tad arī draudzenes un kolēģes.
Dalības maksa: 14 EUR.
Maršruts:
‐
‐
‐

Izplānojiet savu maršrutu, minimālais 150km garumā;
Maršrutam vēlams būt ar lielākoties stabilu mobilā tīkla pārklājumu (ilgstoši atrasties “nezonā”
var būt traucējoši pilnvērtīgai dalībai);
Maršrutā būs jāieplāno dažādu objektu apmeklējums.

Rallija uzdevumi un saturs
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Rallija pasākums un sacensības saturs notiks ar CILPO.LV piedāvātās lietotnes palīdzību;
Pamata saturu veidos jautājumu un uzdevumus “Cilpas” par dažādām tēmām
Saturs aktivizēsies braucot‐ ik pēc noteikta attāluma lietotnē aktivizēsies kāds jautājums vai
uzdevums. Piemēram, jauns jautājums ik pēc 5km. (attālums tiks definēts pasākuma laikā).
Katri 5 secīgie jautājumi vai uzdevumi sasummēsies atrisinājumā jeb Cilpā, kuru veiksmīga
atrisināšana dos lielāko punktu skaitu;
o Uzdevumi ar konkrētas vietas vai vides apmeklēšanu, piemēram, speciālais uzdevums
“Skatu tornis” vai “Pikniks” var tikt izpildīti jebkurā laikā, kad sasniegts skatu tornis vai
piknika vieta;
o Foto Uzdevumi “Noskenē objektu” – pa ceļam atrast un noskenēt konkrētus fiziskus
objektus, piemēram, STOP zīmi vai brokoli;
o Uzdevumi “Playground”. Šie ir jautājum un uzdevumi, kas būs atrodami virtuālā attēlā
lietotnē, mazliet noslēpumaini un nedaudz draiski...bet par to jau sīkāk, kad
pieteiksieties.
Ekipāžas rezultāts veidosies no punktu summas: jautājumi un cilpas + speciālie uzdevumi +
novērtējums par noformējumu. Laika rezultāts netiks ņemts vērā;
Komandas tiks sarindotas pēc iegūtās punktu summās un tiks apbalvotas labākās....(cik)
ekipāžas;

Pasākuma norise, lietotnes izmantošana un dalība rallijā
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Komanda (ekipāža) piedalās, izmantojot vienu ierīci;
Katra komanda reģistrējoties saņems spēles pieejas kodus, kuri būs derīgi tikai vienai ierīcei
vienlaicīgi;
Komanda lejupielādē lietotni LOQUIZ, ievada spēles kodus un piereģistrē savu komandu lietotnē;
Rallijs sāksies 14.marta plkst.12:00. (Ātrāk rallija spēles saturs nebūs aktivizēts);
Komandas sāk ralliju katra no savas vietas un jebkurā dienas laikā pēc plkst. 12:00;
Sākot ralliju lietotnē, ir jāaktivizē poga “Sākt spēli” un jāpiereģistrē komanda;
Tiklīdz spēle sāksies, komanda saņem tālākās norādes un pirmos uzdevumus;
Minimālā distance 300km;
Optimālais laiks rallija veikšanai – 2,5 stundas;
Distances laikā ir iespējams pāriet uz citu ierīci (telefonu vai planšeti), taču vienlaicīgi spēle
komandai darbosies tikai vienā ierīcē;
Apbalvošanā un ieskaitē tiks ņemtas vērā ekipāžas, kuras pabeigušas distanci līdz plkst.14:30;
Pasākuma laikā katras ekipāžas atbildībā ir ievērot ceļu satiksmes noteikumus un valstī noteiktos
ierobežojumus.

