
 

 

 
 

BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS „DAUGMALE” 
 

Rīga, LV–1003,  tālrunis 67229951, fakss 67211159, e-pasts: bjcdaugmale@riga.lv 

 

NOLIKUMS 
 
 

Rīgā 

2018. gada ___. ________ Nr._________-nos 

 

 

“Rīgas atklātās sacensības alpīnisma tehnikā “Sasaistes” ”  nolikums 
  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās” Rīgas atklātās sacensības alpīnisma 

tehnikā” (turpmāk –Sacensības). 

2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt alpīnismu kā sporta veidu un aktīvās 

atpūtas sastāvdaļu, veicināt pareizu alpīnisma tehnikas elementu pielietošanu.   

3. Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākos sportistus šajā jomā, kā arī celt viņu 

kvalifikāciju.  

4. Sacensības organizē Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” (turpmāk – 

Organizators)  sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta 

un jaunatnes pārvaldi (turpmāk – Pārvalde) un Latvijas Alpīnistu savienība. 

 

II. Sacensību norises vieta un laiks  

 

5. Sacensības notiek no 2018. gada 01. decembra līdz 2018.gada 02. decembrim. 

6.  Sacensības notiek BJC “Daugmale” sporta zālē, Aglonas ielā 39, Rīgā un to 

sākums 01.decembrī ir plkst. 12.00 un 02.decembrī plkst. 11.00 

7. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta vietnēs 

www.intereses. lv un www.bjcdaugmale.lv   

 

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi 

 

8. Sacensībās var piedalīties bērni un jaunieši no Latvijas un ārvalstīm.  

9. Sacensības tiek organizētas  šādām vecuma grupām : 

9.1. D grupa ( 2006.gadā dzimuši un jaunāki)  

9.2. C grupa (2003.- 2005.gadā dzimuši) 

9.3. B grupa (2002. gadā dzimuši un vecāki līdz 25 gadu vecumam) 

 

10. Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Alpīnistu savienības 24.04.2016. 

izstrādātiem un apstiprinātiem “Alpīnisma tehnikas sacensību” noteikumiem.  
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11. Sacensību dalībnieku inventāram jābūt sertificētam. 

12. Sacensību norisē tiks izmantota kāpšanas siena, kuras augstums ir 7m un 

platums 12m. 

13. Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt pa tālruni: 25451115 vai e-

pastu: dombrovskis.art@gmail.com 

 

IV. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām 

 

14. Pieteikums dalībai Sacensībās saskaņā ar pielikumā pievienoto paraugu 

jāiesniedz līdz 2018. gada 26.novembrim plkst. 18.00, nosūtot pieteikumu  uz e-pastu: 

dombrovskis.art@gmail.com.  

15. Komandas pārstāvja/izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu pieteikumu 

rakstiskā formā jāiesniedz Sacensību sekretariātā  Sacensību dienā 1. Decembrī līdz 12:20, 

otrās dienas pieteikumus var iesniegt 2. Decembrī līdz 11:20.  

16. Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, trenera vārds, 

uzvārds, vecuma grupa.  

17. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības 

stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu pieteikumā, vai 

iesniedzot atbilstošu ārsta izziņu. 

18. Nepilngadīgā Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām 

apliecina ārsta izziņa vai to apstiprina viens no vecākiem ar savu parakstu. 

  

19. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 

20. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par izglītojamo drošību saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumu prasībām, kādas jānodrošina izglītības iestādēs un to 

organizētajos pasākumos.  

21. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo 

personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā Sacensību dalībnieks 

vai viņa pārstāvētā organizācija/iestāde. 

 

V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana 

 

22. Sacensībās tiek apbalvoti pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji.  

23. Sacensību godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Organizatora medaļām, 

diplomiem un balvām.  

 

 

Direktors                     E.Šāblis 

 

 

Sagatavoja K.Sparāns,  22720465 

 

 
 


