Latvijas boulderinga festivāls
"FALKORS UTOPIJA 2018"

NOLIKUMS

I. Mērķis un uzdevumi
1. Popularizēt kāpšanas sportu Latvijā.
2. Noskaidrot stiprākos un izturīgākos sportistus divās kategorijās – amatieri un
sportisti (sievietes un vīrieši)

II. Laiks un vieta
3. Sacensības notiek 2. - 3. 11.2018. (24 h garumā vienā setā un vienā posmā kvalifikācija no sacensību sākšanās brīža) Falkors Boulderinga centrā, Ropažu ielā
140, Rīga.

III. Organizatori
4. Sacensības organize Sporta un industriālās kāpšanas asociācija, Falkors
boulderinga centrs. Galvenais tiesnesis – Rolands Ruģēns. Sacensību koordinators –
Katrīna Cirvele
5. Sacensības atbalsta: Falkors Boulderinga centrs, XCult climbing, Eridan Ice Age
water, V1 Brewery, MadRock climbing, NL, Herkuless

IV. Dalībnieki
6.1. Sportistu grupa (A) – dalībnieki, kas uzskata sevi par sportistiem un vēlās kāpt
šajā grupā.
6.2. Amatieru grupa (F) – dalībnieki, kuri nesen uzsākuši kāpšanu, nejūtās droši uz
kāpšanas sienas, kāpj reti utt., dalībnieki, kas spēj izkāpt maršrutu līdz sarežģītībai
7a+. Ja dalībnieks piesakās grupā amatieri, taču izkāpj maršrutu, kas grūtāks par 7a+,
dalībnieks automātiski pāriet grupā sportisti.
7. Dalībnieku skaits neierobežots.

V. Sacensību norise
8. Sacensības notiek uz kāpšanas sienas, uz kuras izvietoti ir 100 dažādas grūtības
pakāpju maršruti. Sacensības norisināsies festivāla tipa veidā. Festivāls sastāvēs no
100 distancēm, kuras būs grūtības pakāpēs no 4a - 8a. 80 maršruti no visiem būs
kategorijās no 4a līdz 7a, taču 20 maršruti no 7a+ līdz 8a. Sacensības notiek
diennakti (24 stundas) vienā setā, kā arī vienā posmā (kvalifikācija), kuru laikā
dalībniekam jāspēj izkāpt pēc iespējas vairāk maršruti. Dalībnieki var uzsākt un
pabeigt dalību sacensībās jebkurā brīdī no sacensību sākšanās brīža līdz sacensību
beigām. Dalībnieka rezultāts tiek ieskaitīts brīdī, kad dalībnieks ir nodevis dalībnieka
reģistrācijas kartiņu. Tiks vērtēts vai maršruts tiek izkāpts ar pirmo (F) vai n-to (R)
reizi. FLASH sistēma.
9. Visi sacensību jaunumu, tiks publicēti Falkors Boulderinga centrs facebook lapā.
www.facebook.com/falkorsboulder

VI. Pieteikšanās, reģistrēšanās kārtība un dalības maksa
10. Sacensībām dalību piesaka un veic dalības maksu sacensību dienā uz vietas.
11. Reģistrējoties nepieciešams nosaukt: dalībnieka vārdu/ uzvārdu, dzimums,
dalības klubu/ individualists, valsts, grupa sportisti/ amatieri
12. Komandas, kurām par dalību nepieciešams rēķins, jāiesniedz apstiprināts
dalībnieku saraksts.
13. Dalības maksa – 15 EUR (Sacensību dalībniekiem tiek piešķirta aproce, kā rezultātā
dalībnieks var sacensību laikā pamest kāpšanas zāli, bet vēlāk atgriezties un turpināt .)
14. Norēķināties būs iespējams gan skaidrā naudā, gan ar norēķinu kartēm.

VII. Uzvarētāju noteikšana – sacensību formāts
15. Atlases kārta notiek atklāti. Sacensību startu var uzsākt jebkurā brīdī, jebkurā
laikā 24 h laikā no sacensību sākuma līdz beigām, t.i. no 02.11.18 plkst. 16:00 līdz
03.11.18 plkst. 16:00. Sacensības balstītas pēc godīgas spēles principa, kad
dalībnieks reģistrē savu rezultātu patstāvīgi, atzīmējot, vai maršrutu izkāpis ar pirmo
(F) vai n-to (R) reizi. Rezultāta noteikšanai summē dalībnieka iegūtos punktus par
masršruta iziešanu. Izkāpjot maršrutu ar pirmo reizi (F) dalībnieks saņem par
maršrutu 1,3 punktus, taču ar n-to reizi (R) 1 punktu. Vienādu punktu gadījumā
augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš pirmais iesniedzis rezultātu kartiņu. Kartiņu
iesniegšanas laiku fiksē tiesneši. Ja dalībnieks nav ievērojis godīgas spēles principu
un ir veicis apzinātu krāpšanos ar savu rezultātu, dalībnieks var tikt diskvalificēts.

VIII. Protesti
16. Iesniedzami ne vēlāk kā 30 minūtes pēc rezultātu paziņošanas.

IX. Apbalvošana
17. Pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem un piemiņas balvām. Kopējais
balvu fonds tiks precizēts.
18. Amatieru grupā uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un piemiņas balvām. Kopējais
balvu fonds tiks precizēts.
19. Visi sacensību rezultāti tiks izvietoti sacensību mājaslapā:
www.speedclimbing.lv/falk un kalnkāpēju sporta centra mājaslapā:
www.climbingapollo.lv sadaļā sacensības.
X. Papildus informācija
20. Skatītājiem un līdzjutējiem ieeja Falkors Boulderinga centrā ir bez maksas.
21. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
22. Interesējošos jautājumus par sacensībām un tās gaitu var uzdot zvanot sacensību
koordinatorei Katrīnai Cirvelei pa tālruni +371 22035963 vai rakstot uz e-pastu:
falkorsclimbing@gmail.com.

Apstiprina SIKA valdes loceklis
Rolands Ruģēns
16.10.2018.

