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ALPĪNISMA TEHNIKAS SACENSĪBU NOTEIKUMI 

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

1.1. Visas sacensības alpīnisma tehnikā organizē, pamatojoties uz LAS izstrādātiem un 

apstiprinātiem alpīnisma tehnikas sacensību noteikumiem. 

1.2. Par visām izmaiľām un izľēmumiem sacensību noteikumos, sacensību dalībnieki (komandu 

pārstāvji) jāiepazīstina rakstiskā veidā – parasti šādiem paziľojumiem tiek noteikts termiľš, 

piem., ne vēlāk, kā 5 dienas pirms sacensībām.  

1.3. Visus strīdīgos jautājumus komandu pārstāvji risina pārrunu ceļā ar galveno tiesnesi. Ja   

pārrunu ceļā nav iespējams nonākt pie risinājuma, tad komanda iesniedz rakstisku protestu. 

Protestu parasti  izskata galvenais tiesnesis kopā ar galvenā tiesneša vietnieku konkrētā 

distancē (distances priekšnieku) un komandas pārstāvi. Atsevišķos izľēmuma gadījumos 

protestu var izskatīt arī tiesnešu kolēģija kopīgā sēdē piedaloties komandas pārstāvjiem. 

1.4. Protestus pieľem rakstiskā veidā sekretariātā 1 stundas laikā pēc rezultātu paziľošanas 

konkrētā distancē.. Šo laiku var mainīt, ja komandu pārstāvju sanāksmē pieľem lēmumu par 

protestu iesniegšanas termiľu maiľu. 

1.5. Lēmumu par komandas diskvalificēšanu vai noľemšanu no sacensību distances pieľem 

galvenais tiesnesis. Šo lēmumumu var pieľemt sekojošos gadījumos: 

1.5.1. pilna drošināšanas pazaudēšana (komandas vai tiesnešu) distancē. 

1.5.2. komandas dalībnieku vai pārstāvju nesportiska uzvedība vai tehniskā nesagatavotība; 

1.5.3. kontrollaika pārsniegšana; 

1.5.4. distances nosacījumu neizpildīšana. 

1.5.5. augšējā dalībnieka noraušanās ar tiesnešu virves noslogošanu. 

1.5.6. kontrolsvara pazaudēšana. 

1.5.7. ķiveres novilkšana vai pazaudēšana atrodoties distancē. 

1.5.8. dalībnieka pilnīga iziešana aiz ierobeţojuma. 

1.6. Par distances maršruta sagatavošanu ir atbildīgs galvenā tiesneša vietnieks. Ja alpīnisma 

tehnikas sacensībās nav noteikts galvenā tiesneša vietnieks, tad šo funkciju pilda distances 

priekšnieks. 

1.7. Visas sacensību distances (izľemot slēgtie maršruti) komandu pārstāvjiem tiek parādītas 

pirms sacensībām laikā, kāds ir noteikts sacensību nolikumā. Distances parādīšanā piedalās 

distances priekšnieks, sacensību sekretariāta pārstāvis un komandas dalībnieki, kuru skaitu 

nosaka distances priekšnieks. Pēc distances parādīšanas vai tās laikā komandu pārstāvji var 

uzdot jautājumus, kuri tiek pierakstīti. Rakstiskās atbildes uz šiem jautājumiem kopā ar 

pašiem jautājumiem veido papildinājumus konkrētās distances aprakstam. 

 



2. DROŠINĀŠANA UN DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANA 

2.1. Visiem sacensību dalībniekiem distancē jābūt nodrošinātai drošināšanai. Dalībnieku skaits, 

kuru nodrošina ar tiesnešu augšējo drošināšanu, kā arī posmi, kuros netiek prasīta 

drošināšana, ir atrunāti distances priekšnosacījumos. 

2.2. Drošināšana, tajā skaitā sportiskā drošināšana līdz pirmajam starpāķim, ir jāorganizē no 

starta. Sacensību dalībniekiem distancē jāorganizē pašdrošināšana un drošināšana tikai 

tiesnešu norādītajos punktos. Drošināšanu atļauts veikt tikai caur karabīni, kas nostiprināta 

drošināšanas punktā, ja distance nosacījumos speciāli nav atrunāti citi nosacījumi. 

Atsevišķos gadījumos, dalībnieku drošības palielināšanai, sacensību tiesnešu kolēģija var 

precizēt prasības drošināšanai, piemēram drošināšana pieļaujama tikai caur drošināšanas 

ierīci.  

2.3. Uz dubultām tiesnešu margām var atrasties neierobeţots dalībnieku skaits, uz vienkārtīgām 

margām – viens dalībnieks. Tiesnešu organizētajos drošināšanas punktos atļauts izpildīt 

jebkuru tehnisko paľēmienu daudzumu kas iepriekš atrunāti komandu pārstāvju sanāksmē. 

2.4. Drošināšanas virves un pašdrošināšanu nostiprina sistēmas (iekares) priekšā, tam paredzētā 

vietā. Tiesnešu drošināšanai  jābūt piestiprinātai pie atsevišķas karabīnes. 

2.5. Tiesnešu drošināšanai paredzētās virves atsiešana bez sacensību galvenā tiesneša vai galvenā 

tiesneša vietnieka atļaujas ir aizliegta. 

2.6. Pārkāpjot punktus 2.2, 2.3., 2.4. komandai netiek atļauts turpināt darbību, kamēr netiek 

izlabota kļūda. Ja komanda atsakās izlabot kļūdu, to noľem no distances. 

3. EKIPĒJUMS 

3.1. Pirms starta tiesneši izvērtē komandas ekipējumu, pēc tam komanda pielaiţ pie starta. 

Pārbauda ekipējums, kas attiecas uz drošināšanu un pašdrošināšanu: pamat virves, sistēmas 

(iekares), pašdrošināšanas un bloķēšanas sistēmu iekārtas, atsaites, karabīnes, aizsargķiveres 

u.t.t. 

3.2. Ekipējums, kas atradīsies distancē, pirms starta ir jāuzrāda tiesniešiem. Ja distancē tiek 

izmantots ekipējums, kas nav pārbaudīts vai neatbilst tehniskajām prasībām, komandu var 

diskvalificēt. 

3.3.      Prasības komandu ekipējumam: 

3.3.1. Pamatvirvei apvalkā nedrīkst būt redzami bojājumi. Atļauts izmantot standarta alpīnisma 

virves, kuras raţotas un paredzētas nodarbei ar alpīnismu;  

3.3.2. Visiem drošināšanas, pašdrošināšanas, drošības sistēmas elementiem ir jābūt no 

pamatvirves, vai līdzvērtīga materiāla. Pašdrošināšanas garums nedrīkst pārsniegt 1,5 m.; 

3.3.3. Aizasrgķiverei jābūt nostprinātai. Ķiveres novilkšanas vai pazaudēšanas gadījumā 

komandu var diskvalificēt; 

3.3.4. Visām drošināšanas un pašdrošināšanas karabīnēm jābūt ar muftu, izľemot karabīnes, 

kuras tiek iekabinātas starpāķos, kā arī tās, kas neveic drošināšanas funkcijas (piem., pie. 

palīginventāra, mugursomas, kāpnītēm u.t.t.); 

3.3.5. Ja netiek izmantotas drošināšanas palīgierīces, drošināšana jāveic ar cimdiem; 

3.3.6. Atsaišu un kāpnīšu garums nedrīkst pārsniegt 1,5 m; 

3.3.7. Aizliegts izmantot pašizjaucošas sistēmas un pašatsienošus mezglus. (ja tas iepriekš nav 

atrunāts distances nosacījumos).  

3.4. Ja dalībnieks ir pielaists uz distanci atbilstoši šiem noteikumiem, bet distances laikā radušies 

šo noteikumu pārkāpumi (piem. bojāta pašdrošināšana, un dalībnieks ir nomainījis to pret 



neatbilstošu inventāru), dalībnieku brīdina par nepieciešamību novērst pārkāpumu. Ja tas 

netiek izdarīts vai dalībnieks atsakās to darīt, komandu var diskvalificēt. 

3.5. Kontrolsvars: 

3.5.1. kontrolsvara smagumu nosaka distanču aprakstā. Kontrolsvaru izsniedz tiesnesis; 

3.5.2. kontrolsvaru  transportē atsevišķi no komandas inventāra; 

3.5.3. kontrolsvara transportēšanas veids un svara sadalījumu tiek noteikts sacensību 

nosacījumos; 

3.5.4. distancē nav atļauts atvērt mugursomu ar kontrolsvaru. Tāpat nav atļauts atstāt to bez 

drošināšanas, izľemot gadījumus, kad kontrolsvars atrodas uz "zemes" un šajā distances 

vietā nav iekārtots drošināšanas punkts; 

3.5.5. pārkāpjot kontrolsvara transportēšanas noteikumus, komandu brīdina par nepieciešamību 

izlabot kļūdu. Ja tas netiek izdarīts komandu  var diskvalificēt. 

4. DISTANCES VEIKŠANAS NOTEIKUMI 

4.1. Komandas visi dalībnieki veic sacensību distanci no starta līdz finišam, virzoties pa distances 

aprakstā noteiktiem drošināšanas punktiem, kā arī secībā un kārtībā, kāda paredzēta 

konkrētajai distancei. Distance var sastāvēt no viena vai vairākiem posmiem, kuri aprakstīti 

distances aprakstā.  

4.2. Komanda,  kura ir gatava iziet uz distanci, pēc tiesneša uzaicinājuma ierodas pie distances 

priekšnieka uz ekipējuma pārbaudi un sagatavošanos startam. Tam  dod laiku, atkarībā no 

distances noslogotības. Pēc tam komanda izsauc uz starta zonu. Piecas minūtes pēc 

izsaukuma dod startu, neatkarīgi no komandas gatavības startam. Atsevišķos gadījumos laiku 

var pagarināt sacensību galvenais tiesnesis vai tā vietnieks. 

4.3. Dalībniekam, kurš atrodas distancē, ir jābūt organizētai komandas drošināšanai vai viľam ir 

jābūt piedrošinātam, izľemot gadījumus, kuri atrunāti distances priekšnosacījumos. 

4.4. Dalībnieka kustību dotajā etapā uzskata par sāktu no brīţa kad tiek noľemta pašdrošināšana, 

vai arī izejot no laukuma, kur, pēc nosacījumiem, viľš var atrasties bez drošināšanas. 

4.5. Punkta apmeklēšana (kontrolpunkts, drošināšanas punkts u.c.) tiek uzskatīta, ja dalībnieks 

pieskaras pie tiesneša margas vai drošināšanas punkta (cilpas) dotajā punktā. 

4.6. Punkts skaitās izlaists, ja virve ar karabīni tiek fiksēta nākošajā punktā (starpāķī). 

4.7. Kontrolsvars skaitās apmeklējis punktu kopā ar dalībnieku, kas nes svaru, vai arī, ja svars ir 

pieskāries dalībniekam, kas atrodas dotajā punktā uz pašdrošināšanas. 

4.8. Dalībniekiem pašiem jāseko, kādā stāvoklī atrodas tiesnešu drošināšanai paredzētā virve. 

Tiesneša drošināšanu pieliek un noľem tiesnesis vai dalībnieks ar tiesneša kontroli. Ja 

dalībnieks ir sācis kustību distancē bez tiesneša drošināšanas, tiesnesim dalībnieks ir 

jāapstādina un jāpiestiprina vai jāpieprasa tiesneša drošināšanas piestiprināšana un jākontrolē 

process vizuāli. 

4.9. Glābšanas darbi komandā vismaz trīs un vairāk cilvēku sastāvā. Glābšanas darbos  ―cietušā‖ 

dalībnieka pacelšanai un nolaišanai, jāizmanto ne mazāk kā divas pamatvirves 

(darba/transporta virve un drošināšanas virve). Dalībniekam, kurš veic jebkāda veida 

drošināšanu, aizliegts darboties ar darba/transporta virvi. 

4.10. Glābšanas darbi divu cilvēku komandā (sasaitē). Glābšanas darbos ―cietušā‖  dalībnieka 

pacelšanai un nolaišanai tiek pieļauts izmantot vienu pamatvirvi. Obligāti ir jābūt 

nodrošinātai "cietušā" dalībnieka drošināšanai gadījumā, ja otram komandas dalībniekam zūd 

kontroles iespēja pār darba/transporta virvi. 



4.11. Gadījumā, ja komanda startē 4 vai vairāk cilvēku sastāvā, tad gadījumos, kad šī komanda 

kādu maršrutu vai posmu veic divu cilvēku sasaitē, uz šo divu cilvēku sasaiti attiecas visi tie 

paši glābšanas darbu nosacījumi, kuri attiecas uz divu cilvēku komandu /sasaiti (noteikumu 

4.10. punkts). 

4.12. Cietušā transportēšanas un drošināšanas noteikumi. 

4.12.1. Komandas "cietušajam" dalībniekam un viľa pavadošajam dalībniekam ir jābūt 

savstarpēji saāķētiem ar pašdrošināšanām vai arī katram no viľiem ir jābūt nodrošinātai 

nenospriegotai piekarei (pie darba/transporta virves), papildus "cietušajam" dalībniekam 

tiek nodrošināta tiesnešu drošināšana. 

4.12.2. Kā fiksējošu  elementu uz darba/transporta virvēm var izmantot drošināšanas iekārtas, 

kuras raţotāji izstrādājuši un paredzējuši autoblokam vai pašbloķēšanas nodrošināšanai 

(pie atbilstošas šo iekārtu lietošanas), turpmāk visā šo Noteikumu tekstā saīsināti sauktas 

par pašbloķējošās drošināšanas ierīces. Pašbloķējošās drošināšanas ierīces pirms starta 

konkrētā distancē ir jāatrāda atbildīgajam tiesnesim un  jāsaľem viľa atļauja.  Tāpat arī 

par fiksējošo elementu var izmantot aptverošo mezglu (vismaz trīs reizes aptīts ap virvi) 

un franču aptverošo mezglu (četros līdz sešos tinumos). 

4.12.3. Veicot "cietušā" dalībnieka nolaišanu, drošināšanai var izmantot tikai drošināšanas / 

nolaišanas ierīces. Var tikt izmantots arī UIAA mezgls. 

4.13. Pārceltuvei jābūt organizētai no dubultās virves. Katrai no virvēm jābūt ―patstāvīgai‖, 

vienas plīšanas gadījumā paliek otrā virve. Dalībnieks, pacelšanās laikā nofiksējas uz abām 

virvēm, pie tam ir jābūt fiksācijai uz tiesnešu margas, kā arī pavadītāja virvei ar kuru 

vajadzības gadījumā dalībnieku var atvilkt uz krastu. Slīpās pārceltuves gadījumā 

dalībniekiem ir jāorganizē augšējā drošināšana. 

4.14. Sacensību laikā pārkāpumu, kurš var izraisīt komandas diskvalifikāciju vienlaicīgi jāfiksē 

ne mazāk kā diviem tiesnešiem. 

4.15. Ja dotais pārkāpums nav atrunāts sacensību noteikumos vai distances priekšnoteikumos, 

tad tiesnešiem jāvadās pēc vispārējiem drošības tehnikas apsvērumiem. 

4.16. Sacensību norisi, noteikumus distancēs, soda punktu tabulu un citus jautājumus traktē 

galvenais tiesnesis, viľa vietnieki vai distanču priekšnieki. 

5. SODA  PUNKTU SKAIDROJUMS 

Šajā Noteikumu sadaļā tiek skaidroti soda punkti, kuri tiek piešķirti saskaľā ar TIESNEŠA 

TEHNIKAS KARTI (Noteikumu Pielikums Nr.1). 

 

5.1. AUGŠĒJĀ DALĪBNIEKA NORAUŠANĀS AR TIESNEŠU VIRVES NOSLOGOŠANU – 

noľemšana no distances (izľemot gadījumus, kuri ir atrunāti distanču nosacījumos). 

5.1.1. Sods skaitās, ja dalībnieks kritiena rezultātā ir noslogojis tiesnešu drošināšanu. Nav 

būtiski vai kritiens ir dinamisks, (kāpjot virzienā uz augšu), vai statistisks (tiesnešu 

drošināšanas marga traversā). 

5.1.2. Augšējais dalībnieks ir tas, kuram ir komandas apakšējā drošināšana. Traversā 

dalībnieks, kurš tiek nodrošināts ar vienpusēju komandas drošināšanu skaitās kā 

augšējais, bet dalībnieks, kurš ir nodrošināts ar vienpusēju drošināšanu un margām vai 

abpusēju drošināšanu skaitās apakšējais. 

5.1.3. Komandai aizliegts sniegt palīdzību vienam otru ceļot. 



5.2. AUGŠĒJĀS DROŠINĀŠANAS PAZAUDĒŠANA (KOMANDAS VAI TIESNEŠU) 

DISTANCĒ  - noľemšana no distances. 

5.2.1. Sods skaitās, ja nav pašdrošināšanas un drošināšanas virves. Dalībnieks ir pazaudējis 

drošināšanu un nav iespējams atjaunot bez doto noteikumu un sacensību priekšnoteikumu 

pārkāpšanas. 

5.3. ATBALSTA IZMANTOŠANA ĀRPUS IEROBEŢOJUMA -10 soda punkti. 

5.3.1. Sods skaitās, ja dalībnieks ar jebkuru ķermeľa daļu ir pieskāries ierobeţojumam vai 

reljefam (arī ūdenim) aiz tā. 

5.3.2. Sods tiek uzlikts par katru reizi kad dalībnieks dotajā etapā ar jebkuru ķermeľa daļu ir 

izgājis aiz ierobeţojuma. Pārkāpums neskaitās, ja: 

5.3.2.1.dalībnieks pieskāries ierobeţojumam, kas nepieguļ pie reljefa; 

5.3.2.2.ķermeľa daļa izgājusi ārpus ierobeţojuma, nepieskaroties pie reljefa; 

5.3.2.3.ārpus ierobeţojuma pieskāries inventārs, nepieguļošas drēbes, vai kontrolsvars; 

5.3.2.4.Distances priekšnoteikumos var būt atrunāti papildus punkti (piem.: ierobeţojums 

darbojas tikai priekš pirmā dalībnieka, priekš kontrolsvara u.t.t). 

5.4. PILNĪGA IZIEŠANA AIZ IEROBEŢOJUMA - noľemšana no distances (izľemot 

gadījumus, kuri atrunāti distanču nosacījumos). 

5.4.1. Sods skaitās, ja dalībnieks ar visiem atbalsta punktiem ir izgājis ārpus ierobeţojuma, 

proti — ir pārtraukts viľa kontakts ar distanci. 

5.5. TIESNEŠU DROŠINĀŠANAS IZMANTOŠANA KĀ ATBALSTA PUNKTS PRIEKŠ 

PĀRVIETOŠANĀS - 10 soda punkti. 

5.5.1. Sods tiek ieskaitīts par katru atsevišķu tiesneša drošināšanas noslogošanu vai līdzsvara 

noturēšanu. Pārceltuvē - tiesneša drošināšanas noslogošana ar pašdrošināšanu. 

5.6. DROŠINĀŠANAS PĀRTRAUKŠANA - 10 soda punkti. 

5.6.1. Sods -  drošināšanas vai pašdrošināšanas pazaudēšana uz laiku. 

5.6.2. Sods skaitās, ja: 

5.6.3. drošināšanu pārtrauc drošinātājs (drošināšanas izlaišana no 2 rokām). 

5.6.4. drošināmais atkabina un atlaiţ drošināšanas virvi (neatrodoties uz pašdrošināšanas). 

5.6.5. drošināmais dalībnieks ir atkabinājis savu pašdrošināšanu un viľam nav cita veida 

drošināšana vai pašdrošināšana. 

5.6.6. drošinātājam brīdī, kad viľš drošina citu dalībnieku, pašdrošināšana nav iekabināta 

drošināšanas punktā (izľemot, ja drošinātājs atrodas uz "zemes" un šajā distances vietā 

nav iekārtots drošināšanas punkts). 

5.6.7. kontrolsvaram nav drošināšana, pašdrošināšana vai tas nav piedrošināts pie dalībnieka. 

5.7. NEPAREIZA DROŠINĀŠANA – 5 soda punkti. 

5.7.1. Drošināšana, kas nenodrošina drošināmā noturēšanu noraušanas gadījumā, vai var izsaukt 

bīstamu situāciju priekš drošināmā vai drošinātāja. Sods tiek dots par katru nepareizi 

izpildītu elementu dotajā maršruta posmā katram dalībniekam. 

5.7.2. Sods skaitās ja: 

5.7.2.1.Drošināšana veikta ar vienu roku, tas ir, ar otru roku drošinātājs izpilda darbību, kas 

neattiecas uz drošināšanu – kārto virves, noľem, padod inventāru, u.tml. Ja virve ir 



iepriekš sadubultota un aptver drošināšanas karabīni vai arī tiek izmantota pašbloķējošā 

drošināšanas ierīce, sods netiek likts. 

5.7.2.2.dalībnieks atrodas kustībā distancē un tiek drošināts, bet viľa drošināšanas virves otrs 

gals nav atbilstoši nostiprināts. 

5.7.2.3.drošinātājs pieskaras ar rokām pie drošināšanas karabīnes. 

5.7.2.4.augšējās drošināšanas gadījumā, ja netiek izmantotas drošināšanas ierīces, iespējamās 

noraušanās gadījumā drošināšanas leľķis ir lielāks par 90 grādiem. 

5.7.2.5.drošinātājs drošināšanu veic bez cimdiem vai bez drošināšanas ierīces. 

5.7.2.6.augšējās drošināšanas virve karājās zemāk par drošināmā kāju pēdām. 

5.7.2.7.ir liels svārsts. Sods tiek dots, ja pēc tiesneša brīdinājuma dalībnieks nepieľem mērus 

svārsta samazināšanai. 

5.7.2.8.drošināšana nav organizēta caur drošināšanas punktu kur atrodas drošinātājs.  

5.7.2.9.drošināšanas laikā drošināšanas virve berţas pret jebkura dalībnieka pašdrošināšanu, 

jebkuru noslogotu virvi vai tiesneša drošināšanu. 

5.7.2.10. nepareizi sasiets mezgls pie drošināšanas elementa.  

5.7.2.11. nepareizs drošinātāja stāvoklis – atrašanās zem dalībnieka, kas ir kustībā. 

5.8. NEPAREIZA NOLAIŠANĀS PA VIRVI - 3 soda punkti. 

5.8.1. Sods skaitās, ja: 

5.8.1.1.pazaudēts līdzsvars nolaiţoties, respektīvi - pieskaršanās pie reljefa vai nolaišanās 

laukuma ar jebkuru citu ķermeľa daļu, izľemot kāju pēdas un roku plaukstas; 

5.8.1.2.vadošās rokas atlaišana, ja nav nobloķēta nolaišanās iekārta vai drošinātājs nav 

nostiprinājis komandas drošināšanu. 

5.8.1.3.nolaišanās pa virvi bez mezgla uz virves gala.  

5.8.1.4.veicot nolaišanos pa slīpu virvi, virves apakšējais gals nav nostiprināts drošināšanas 

punktā (izľemot pirmo dalībnieku). 

5.9. IZLAISTS STARPĀĶIS - 3 soda punkti. 

5.9.1. Starpāķis skaitās izlaists, ja dalībnieks ir apmeklējis nākošo starpāķi vai drošināšanas 

punktu, proti, ir iekabinājis drošināšanas virvi nākošā starpāķī vai drošināšanas punktā. 

5.9.2. Sods skaitās, ja: 

5.9.2.1.drošināšanas virve nav izlaista caur drošināšanas punktu vai ir izkabinājusies no starpāķa. 

5.9.2.2.atstāts vai aizmirsts komandas āķis vai arī izrāvies, augšējā dalībnieka kustības laikā. 

5.9.2.3.pārkāpti sacensību organizatoru noteiktie attālumi starp paorganizētajiem starpāķiem, kas 

ir atrunāti distances priekšnoteikumos. 

5.10. DROŠINĀŠANAS EKIPĒJUMA PAZAUDĒŠANA - soda punkti tiek piešķirti pēc 

reāliem aprēķiniem.  

5.10.1. Ekipējums skaitās pazaudēts, ja tas ir palicis distancē pēc komandas finiša un to 

komandai nav iespējams pašai atgūt ievērojot sacensību noteikumus, konkrētās distances 

nosacījumus un drošības noteikumus. Uzskaitot pazaudēto ekipējumu tas tiek aprēķināts 

pēc sekojošiem noteikumiem: 

- par katru pazaudētu pamatvirvi komandai tiek piešķirti 10 soda punkti (neraugoties uz 

to, ka vairākas virves savstarpēji ir sasietas, sastiprinātas ar karabīni, vai kā citādi);  



- par katru pazaudētu karabīni vai jebkuru citu inventāru komandai tiek piešķirti 1 soda 

punkts. Vairāku priekšmetu kopums, kas savstarpēji stacionāri savienoti, izľemot 

pamatvirves, tiek uzskatīts par vienu priekšmetu. Personīgo mantu pazaudēšana netiek 

sodīta. Par personīgām mantām tiek uzskatītas tās mantas, kas netiek izmantotas distances 

veikšanai. 

 

5.11. KONTROLSVARA PAZAUDĒŠANA – noľemšana no distances. 

5.11.1. Sods skaitās, ja kontrolsvars ir nokritis vai pazaudēts un komanda to nevar atgūt bez 

sacensību noteikumu pārkāpšanas. 

5.12. BOJĀTS TIESNEŠU INVENTĀRS - 10 soda punkti. 

5.12.1. Kā pārkāpums tiek uzskatīts arī kontrolsvara iepakojuma sabojāšana, ja tā rezultātā ir 

pazaudēta jebkura kontrolsvara daļa. 

5.13. NEAIZSKRŪVĒTA KARABĪNE - l soda punkts. 

5.13.1. Sods skaitās, ja karabīne nav aizskrūvēta vai atskrūvējusies darba gaitā jebkurā no 

drošināšanas vai pašdrošināšanas elementiem. 

5.13.2. Atļauts neaizskrūvēt karabīnes starpāķos, transportējot kontrolsvaru un organizējot 

mākslīgos atbalsta punktus. 

5.14. NEPAREIZI IZPILDĪTS TEHNISKAIS ELEMENTS - 5 soda punkti. 

5.14.1. Tehniskais elements ir jebkura elementa tehniskais izpildījums (piem.: cietušā pacelšana 

un nolaišanās, virvju pagarināšana, margu ierīkošana, visa veida pārceltuves u.t.t.). 

5.14.2. Pārkāpums skaitās, ja: 

5.14.3. nav noslogota(s) transporta virve(s), nolaiţot vai paceļot cietušo. 

5.14.4. nevienmērīgi nostieptas vai nospriegotas dubultās virves. 

5.14.5. cietušais transportēšanas laikā atrodas zemāk nekā pavadītājs. 

5.14.6. transportēšanas laikā cietušajam slodze tiek likta uz krūšu apsēja. 

5.14.7. fiksējošais aptverošais mezgls nav vismaz trīs reizes aptīts ap virvi jeb franču aptverošais 

mezgls nav ar četriem līdz sešiem tinumiem. 

5.14.8. nav nostiprināti transporta vai pārceltuves virvju gali. 

5.14.9. ja sasaitē, nolaiţot ―cietušo‖ iztrūkst cietušā drošināšana gadījumā, ja drošinātājs (otrs 

komandas dalībnieks) pazaudē kontroli pār darba vai transporta virvi. 

5.14.10. glābējs un cietušais nav savstarpēji sabloķēti viens ar otru vai tiem trūkst papildus 

nenoslogotas piekares. 

5.14.11. dalībnieks vienlaikus strādā gan ar transporta, gan ar drošināšanas virvi (ja 

komandā vismaz trīs un vairāk cilvēku sastāvā). 

5.14.12. Gadījumos, kad komandas tehniskais paľēmiens neizpilda savas funkcijas, 

komandai paľēmienu ir atļauts atkārtot. Ja komanda nav spējīga paľēmienu izpildīt 

pareizi, tā tiek noľemta no distances par tehnisko nesagatavotību. 

5.15. PAVADĪTĀJA VAI REGULĒTĀJA NEPAREIZA RĪCĪBA NOLAIŢOT VAI 

PACEĻOT CIETUŠO - 3 soda punkti. 

5.15.1. Sods skaitās, ja: 



5.15.2. regulētāji cietušo nolaiţ vai paceļ ar rāvieniem. 

5.15.3. pavadītājs zaudē līdzsvaru. 

5.16. CIETUŠAIS SNIEDZ PALĪDZĪBU - 3 soda punkti. 

5.16.1. Sods skaitās, ja cietušais piedalās pie transportēšanas sagatavošanas vai palīdz pārējiem 

dalībniekiem transportēšanas laikā. Ľemot vērā iepriekš aprunātās cietušā traumas, 

piemēram, ja cietušajam savainotas rokas — cietušais distancē veic darbību ar rokām. 

5.16.2. Cietušajām atļauts sakārtot personīgās mantas, ķiveri, kā arī aizsargāt seju no saskarsmes 

ar reljefu. 

6. NORĀDĪJUMI PAR PIETEIKUMU UN TAKTIKU 

6.1. Alpīnisma tehnikas sacensībās, par to iepriekš paziľojot komandu pārstāvju sanāksmē, var 

pieprasīt komandas taktikas iepriekšēju pieteikšanu. Komanda saľem divas taktikas 

veidlapas. Viens eksemplārs ar komandas kapteiľa parakstu nodod taktikas tiesnesim, otrs 

paliek pie komandas. 

6.2. Taktikas veidlapā izlaistie punkti un neprecizitātes tiesā kā iesniegtās taktikas pārkāpumu. 

6.3. Taktikas sastādīšanas mērķis ir aizliegt komandām izmantot maršrutā citu komandu taktiskos 

risinājumus, līdz ar to, neatkarīgi no starta kārtības, radīt maksimāli vienādus 

priekšnosacījumus distanču iziešanā. 

6.4. Taktikas veidlapā uzrāda laiku minūtēs, kurā komanda plāno iziet distanci. 

6.5. Taktikas veidlapā uzrāda kontrolsvara sadales plānu. Sadalījums atkarīgs no distanču 

nosacījumiem: 

6.5.1. norādīti transportēšanas veidi (svara izvilkšana ar virvi, pārnešana pa margām); 

6.5.2. norādīta kontrolsvara sadalīšana pa atsevišķām somām un to svars (kg). 

6.6. Sacensību distanci sadala posmos. Taktikas lapā norāda distances posmus un kārtību, kādā 

tiks veikta distance. 

6.7. Taktikas lapā uzrāda pārvietošanās veidus. Virzoties pa maršrutu var izmantot sekojošus 

pārvietošanās veidus: 

6.7.1. brīvā kāpšana, tas ir kāpšana bez virvju palīdzības, mākslīgiem atbalsta punktiem u.t.t. 

6.7.2. ar virves palīdzību — izmantojot komandas drošināšanu, kas ir speciāli uzkarināta, vai ar 

citu virvi, var būt izmantoti aptverošie mezgli, ţumāri u.c. inventārs, kuru izmanto 

pārvietojoties pa virvi; 

6.7.3. ar mākslīgo atbalsta punktu izmantošanu — kāpnītes, cilpas u.t.t. (āķis vai cilpa, kurā ir 

iekabināta drošināšanas virve netiek uzskaitītas par mākslīgajiem atbalsta punktiem). 

6.8. Taktikā uzrāda pārvietošanās veidus dotajā posmā un dalībnieku skaitu 

6.9. Sods par taktikas maiľu – 20 soda punkti. 

6.10. Sods par taktikā norādītā laika izmaiľu 10 % apmērā no komandas noteiktā laika netiek 

sodīts. Par katru nākošo minūti tiek noteikti 0,2 soda punkti, ja tas nav norādīts savādāk 

distances aprakstā. 

 

7. Ar šo Noteikumu pieľemšanu spēku zaudē visas iepriekšējās šo Noteikumu redakcijas. 

 




