Nolikums

Jaunatnes atklātas sacensības boulderingā 2019.g.
1. Mērķi un uzdevumi

- Popularizēt sporta kāpšanu Latvijas jauniešu vidū;
-Noskaidrot stiprākos sportistus jauniešu vidū boulderingā 2019. gada
2. Vieta un laiks

10.11. Sporta kāpšanas klubs "Skala" (Rīga, Lomonosova iela 1,TSI, "Traverss"
kāpšanas siena)
3. Organizatori
Sacensības organizē Sporta kāpšanas klubs "Skala". Sadarbība ar klubu
‘’Traverss’’, Rīgas skolēnu pils un Latvijas Alpīnisma savienību.
Sacensību organizators Irina Grjazeva(t.26874625).
Sacensību galvenais tiesnesis Ekaterina Koževnikova (t.22336031)
4. Dalībnieki
Dalībnieki var startēt tikai vienā vecuma grupā.
H gr.(2009. – 2008.dz.g.un jaun.)
E gr.(2007. - 2006.dz.g.), D gr.(2005. - 2004.dz.g),
C gr.(2003. - 2002. dz.g.), B gr.(2001. - 2000. dz.g.)
5.Sacensību programma
9.00 - reģistrācija
9.30 - 11.00 – starts H gr. (2009. - 2008.dz.g),
11.15 - 12.45 – starts E gr. (2007. - 2006. dz.g.)
13.00 – 14.00 – starts D gr. (2005.-2004.dz.g.)
14.15 - 15.15 – starts Cgr.(2003.- 2002.dz.g.),Bgr.(2003- 2000. dz.g.)
16.00 - 17.00 – fināls E,Dgr
17.00 - 18.00 – fināls CBgr
18. 15 – apbalvošana
6. Pieteikšanās
6.1. Pieteikumi jāiesūta līdz 2019. gada 8. novemrim uz e-pastu:
skalaklubs@gmail.com t. +37126874625
6.2. Pieteikumā jānorāda: dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, grupa,
iestādes nosaukums, treneris.
6.3.Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava
veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu
pieteikumā, vai iesniedzot atbilstošu ārsta izziņu.
6.4. Nepilngadīgā Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām
apliecina ārsta izziņa vai to apstiprina viens no vecākiem ar savu parakstu.

6.5. Ja dalībnieku Sacensībām pieteikusi izglītības iestāde, tad Sacensību
dalībnieka veselības atbilstību Sacensībām apstiprina izglītības iestādes
vadītājs/komandas pārstāvis.
6.6. Sacensību dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentam (pase,
personas apliecība, skolēnu apliecība u.tml.), kas pēc tiesneša pieprasījuma ir
jāuzrāda.
7.Uzvarētāju noteikšana
7.1. Katram maršrutam tiek ņemts vērā mēģinājumu skaits uz topiem un zonām.
7.2. Ieskaitē vērtē visus maršrutus.
7.3. Uzvarētājus nosaka katrā vecuma grupā atsevišķi zēniem un meitenēm.
7.4. Finālā iekļūst pēc kvalifikācijas 6 labākie sportisti, kas ieguvuši augstāko
vērtējumu.
7.5. Uzvarētājs tiek noteikts pēc fināla rezultātiem.
7.6. Vienādu rezultātu gadījumā finālā, tiks vērtēti kvalifikācijas rezultāti.
7.7. Rezultāta noteikšanā noteicošais ir „top” skaits, „zona” skaits, pēc tam „top”
mēģinājumi un „zona” mēģinājumi.
Pēc iegūtās vietas dalībnieki saņem Latvijas reitinga punktus boulderingā.
7.8. Sacensības vērtē pēc Latvijas Alpīnisma savienības apstiprinātiem
noteikumiem “Sacensību noteikumi kāpšanas sportā”.
8. Protesti
8. Iesniedzami ne vēlāk kā 30 minūtes pēc rezultātu paziņošanas. Protesta
izskatīšanas maksa 35 EUR. Ja protests ir pamatots nauda tiek atgriezta protesta
iesniedzējam. Nepamatota protesta gadījumā nauda netiek atgriezta.
9. Apbalvošana
9.1.Apbalvoto pirmo trīs vietu ieguvējus visās vecuma grupās zēnus un meitenes
atsevišķi. Katrā vecuma grupā apbalvo ar diplomiem un piemiņas balvām
10. Dalības maksa
Dalības maksa B, C, D, E, H grupām – 5,Eur,( starta diena 6,00 Eur)

