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RĪGAS SKOLĒNU PILS ATKLĀTĀS SACENSĪBAS GRŪTAJĀ KĀPŠANĀ
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas Skolēnu pils atklātās sacensības
grūtajā kāpšanā (turpmāk –Sacensības).
2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt kāpšanas sportu kā veselīgu un
sportisku dzīves veidu.
3. Sacensības organizē Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” (Reģ. Nr.
90011524360) sadarbībā ar Latvijas Alpīnistu savienību un biedrību „Stratus Z”. Par
sacensībām atbildīga un galvenais tiesnesis – Jekaterina Koževņikova, tālr. 22336031.
II. Vieta un laiks
4. Sacensības notiek divos posmos- 2020. gada 14. februārī un 15. maijā. Sacensību
posmi ir neatkarīgi, vērtēšana un apbalvošana notiek katrā posmā atsevišķi.
5. Sacensību norises vieta – Juglas vsk. Sporta zāle, Kvēles iela 64.
6. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta vietnēs
www.rsp.lv un www.climbing.lv.
III. Sacensību dalībnieki un nosacījumi
7. Sacensībās piedalās bērni un jaunieši (turpmāk – dalībnieki) četrās vecuma grupās:
7.1. Hm grupa 2011. g. dzim. un jaunāki;
7.2. H grupa 2009. - 2010. g. dzim.;
7.3. E grupa 2007. - 2008. g. dzim.;
7.4. D grupa 2005. - 2006. g. dzim.
8. Jaunāki dalībnieki ar trenera rakstisku atļauju drīkst startēt vecākā grupā.
Dalībnieks var startēt tikai vienā grupā.

IV. Sacensību programma un vērtēšana
9. Norises kārtība:
plkst. 17.10 - 17.30 dalībnieku reģistrācija un dalībnieka starta kartiņas
saņemšana;
plkst. 17.30 - 17.45 sacensību atklāšana un noteikumu izskaidrošana;
plkst. 17.45 ~ 20.00 dalībnieku starti maršrutos visām grupām vienlaicīgi.
plkst. ~ 20.15 sacensību dalībnieku apbalvošana.
10. Sacensības norisinās katrai vecuma grupai četros maršrutos. Tie veidoti
izmantojot mākslīgās kāpšanas aizķeres un reljefu. Visiem dalībniekiem tiek nodrošināta
augšējā drošināšana.
11. Dalībnieki startē brīvi izvēlētā secībā, iekļaujoties organizatoru norādītajā
sacensību starta laikā.
12. Rezultātu nosaka, summējot katra maršruta sasniegtos punktus.
13. Gadījumā, ja dalībniekiem vienāds maršrutu kopējo punktu skaits, tad kāpj
papildus maršrutu. Ja arī šajā maršrutā iegūts vienāds punktu skaits, tad tiek vērtēts
kāpšanas laiks – jo ātrāk, jo augstāka vieta.
14. Uzvarētājus nosaka atsevišķi zēniem un meitenēm.
V. Dalībnieku pieteikumi Sacensībām
15. Iepriekšēja pieteikšanās 14. februāra sacensībām ir līdz 10. februārim un 15.
maija sacensībām līdz 11. maijam. Reģistrācija notiek elektroniski, saite:
https://forms.gle/jSHxcQnXmvseshqb7
16. Rakstisks pieteikums sacensībām (skatīt pielikumu) jāiesniedz sacensību dienā.
17. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības
stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apliecina ar personīgo parakstu pieteikumā, vai
iesniedzot ārsta izziņu.
18. Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām
apliecina ārsta izziņa vai to apstiprina viens no vecākiem ar savu parakstu. Ja dalībnieku
Sacensībām piesaka izglītības iestāde vai klubs, tad Sacensību dalībnieka veselības
atbilstību Sacensībām apstiprina iestādes vadītājs / komandas pārstāvis.
19. Sacensību dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, kas pēc
tiesneša pieprasījuma ir jāuzrāda.
20. Organizators nodrošina Fizisko personas datu aizsardzības likuma prasības.
21. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par izglītojamo drošību saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumu prasībām, kādas jānodrošina izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos.
VI. Apbalvošana
22. Katru Sacensību I-III vietu uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļu.
23. Organizatori var lemt par specbalvas piešķiršanu, piemēram, atbilstību
Valentīndienai.
VII. Finanses

24. Visus izdevumus, kas saistīti ar nokļūšanu uz un no sacensībām, sedz
komandējošā organizācija vai paši dalībnieki.
25. Dalība sacensībās ir bez maksas.
IIX. Papildus informācija
26. Protesti un iebildumi adresēti sacensību galvenajam tiesnesim pieņem tikai
rakstveidā ne vēlāk kā 5 minūtes pēc konkrētā notikuma. Protesti un iebildumi, kas tiek
iesniegti vēlāk netiek izskatīti.
27. Komandas pārstāvim pirms sacensību pieteikuma iesniegšanas ir jāsaņem
rakstveida piekrišana no nepilngadīgo sacensību dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem vai
pilngadīgajiem dalībniekiem par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, audiovizuālā un
fotogrāfiju veidā un viņu personas dati var tikt apstrādāti.
28. Nolikums vienlaicīgi ir arī ielūgums uz sacensībām.

Direktore
I. Liepiņa, 26525949

M.Vilciņa

Pielikums
Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils”
„Rīgas Skolēnu pils atklātās sacensības grūtajā kāpšanā”
Nolikumam Nr. BJCRSP-20-___-nos

PIETEIKUMS
Iestāde, organizācija__________________________________________
Dalībnieki:
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Dalībnieka paraksts par
sacensību noteikumu,
drošības tehnikas ievērošanu
sacensību laikā

Paraksts par veselības
atbilstību sacensībām
(skat. nolikuma 17.18.punktu)

1.
2.
3.
4.
Komandas pārstāvis vai treneris:
Vārds, uzvārds

Kontaktinformācija
e-pasts
telefons

Apstiprinām, ka uzrādītie dalībnieku dati ir pareizi.
Jūsu dalībnieku personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, kontaktinformācija, izglītības iestāde, klase
(kurss)/vecums utml.) apstrādes mērķis – nodrošināt sacensību pakalpojuma sniegšanu, kā arī uzraudzības un kontroles
procesa nodrošināšanu.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde
(Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumi Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs
un to organizētajos pasākumos”).
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:
1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas
datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas
datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Komandas pārstāvis

/____________________/

Iestādes vadītājs

/____________________/

I.Liepiņa 26525949
iliepina11@edu.riga.lv

