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APSTIPRINU 

Latvijas Alpīnistu savienības 

prezidents M.Pietkevičs 

   __________________ 

        2019.gada ___. ______________ 

 

LATVIJAS KĀPŠANAS SPORTA SPORTISTU SACENSĪBU REZULTĀTU REITINGA 

NOLIKUMS 2019.GADAM  

 

NOLIKUMS 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību kādā Latvijas Alpīnistu Savienības (turpmāk tekstā– LAS) 

Kāpšanas sporta komisija (turpmāk tekstā - KSK) uzskaita un apkopo Latvijas kāpšanas 

sporta (turpmāk – KS) sportistu Latvijas un starptautiskās sacensībās iegūto rezultātu 

reitinga punktus.  

2. KS sportistu sacensību rezultātu reitinga uzskaites mērķis ir noteikt Latvijas stiprākos 

kāpējus, izvērtējot to startus sacensībās, kas noteiktas kā reitinga sacensības Latvijā un 

starptautiskajās sacensībās atbilstoši IFSC apkopotajam sportistu rezultātu reitingam. 

 

3. Starptautiskais sportistu reitings tiek uzskaitīts pēc iegūtajiem datiem, kas publicēti IFSC 

oficiālajā mājas lapā un atspoguļo dalību IFSC noteiktajās reitinga sacensībās un 

aprēķināts pēc IFSC noteikumiem. Starptautisko sacensību kalendārs publicēts oficiālajā 

IFSC mājas lapā. 

 

4. Reitingu apkopo un uztur LAS mājas lāpā www.latvijasalpinistusavieniba.mozello.lv un 

www.climbing.apollo.lv (vecā versija). 

 

5. Sportistus, kuri ieguvuši augstākos reitinga punktus gada beigās apbalvo ar diplomiem un 

kausiem.  

 

6. Sportistus, kuri ieguvuši starptautisko sacensību reitingu gada beigās apbalvo ar atzinības 

rakstu un piemiņas balvu. 

 

7. Sportistu nopelnītais reitings ir primārais nosacījums, lai sportists būtu apstiprināts KS 

Latvijas izlases sastāvā, kā arī finansējuma piešķiršanai dalībai starptautiskās sacensībās. 

Apstiprinot KS Latvijas izlases sastāvu un piešķirot finansējumu sportista dalībai 

starptautiskajās sacensībās primāri tiek ņemts vērā starptautiskais sacensību reitings un 

pēc tam Latvijas sacensību reitings. 

 

8. Latvijas KS sportistu sacensību rezultātu reitinga uzskaites kārtība: 

 

8.1. KS sportistu sacensību rezultātu reitinga punktus Latvijas sacensībās uzskaita gada 

griezumā, pēc tekošā gada rezultātu apkopojuma, pēc pēdējām sacensībām, ņemot 

vērā startus LAS noteiktajās reitinga sacensībās.  

8.2. Reitinga punkti tiek uzskaitīti atsevišķi boulderinga, grūtās kāpšanas un 

ātrumkāpšanas disciplīnās, atsevišķi sieviešu un vīriešu konkurencē. 

 

 

 

 

 

http://www.latvijasalpinistusavieniba.mozello.lv/
http://www.climbing.apollo.lv/
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8.3. Reitinga punktus aprēķina saskaņā ar sportistu iegūto vietu katrās no sacensībām 

saskaņā ar pievienoto tabulu: 

 
Vieta Punkti Vieta Punkti Vieta Punkti Vieta Punkti Vieta Punkti 

1 100 7 43 13 26 19 14 25 6 

2 80 8 40 14 24 20 12 26 5 

3 65 9 37 15 22 21 10 27 4 

4 55 10 34 16 20 22 9 28 3 

5 51 11 31 17 18 23 8 29 2 

6 47 12 28 18 16 24 7 30 1 

 

8.4. Ja sacensībās kādā no grupām piedalās mazāk par 30 sportistiem, tad no katra 

rezultāta atņem punktus, kuri pienāktos pirmajam dalībniekam, kas sacensībās 

nepiedalās. Piemēram: sacensībās piedalās 20 sportisti, par 21 vietu pienākas 10 

reitinga punkti – tātad 1.vietas ieguvējs saņem 90 reitinga punktus, 2.vietas ieguvējs 

70 reitinga punktus utt. 

8.5. Vienādu rezultātu gadījumā reitinga punktus aprēķina, summējot punktus par 

sekojošām vietām un dalot ar sportistu skaitu, kas uzrādījuši vienādus rezultātus. 

Piemēram: 5.vietu iegūst 4 sportisti, katrs no tiem saņem 45,25 reitinga punktus, kas 

tiek aprēķināti summējot 5. – 8. Vietai paredzētos reitinga punktus un  dalot ar 

sportistu skaitu, kas uzrādījuši vienādus rezultātus (51+47+43+40)/4=181/4=45,25. 

8.6. Sacensību rezultātu reitinga punktus apkopo sekojošās grupās: 

 

Grupa Latvijā/ Grupa IFSC 

sacensībās 

Atļautais vecums 

A grupa / Pieaugušie No 16 gadiem un vecāki 

B grupa / Juniori 18 – 19 gadi 

C grupa / Jaunieši A grupa 16 – 17 gadi 

D grupa / Jaunieši B grupa 14 – 15 gadi 

E grupa / atbilstoši sacensību nolikuma 13.gadi un jaunāki (atbilstoši sacensību 

nolikumam) 

  

8.7. Sacensībās, kurās grupas tiek apvienotas, reitinga punktus kopvērtējumam aprēķina 

atsevišķi katrai grupai saskaņā ar tabulu 7.4.p. 

8.8. Sacensībās dalībnieki var iegūt reitinga punktus startējot savās vecuma grupās 

atbilstoši nolikuma 7.7.punktam. Ja sportists vēlas startēt citā vecuma grupā, viņš 

startē ārpus konkurences. Paralēli reitinga punktus C un B grupas dalībnieki var iegūt 

startējot A grupā / pieaugušo konkurencē. 

8.9. Ja sacensībās startē dalībnieki no citām valstīm, sacensību rezultātu reitinga punktus 

aprēķina, ņemot vērā tikai Latvijas sportistu rezultātus. 

8.10. Sacensību rezultātus nosūtīta uz  LAS valdes e-pastu las_valde@inbox.lv 10 dienu 

laikā pēc sacensībām. Iesūtītajā protokolā jānorāda sportista vārds, uzvārds, 

dzimšanas gads, pārstāvētā organizācija, grupa, rezultāts. 

9. Reitinga sacensības uz nākamo gadu nosaka KSK un apstiprina LAS valde pēc sacensību 

kalendāra apstiprināšanas nākamajam gadam. 

 

2019.gada ____. _______________ 

 

Latvijas Alpīnistu savienības 

Kāpšanas sporta komisijas vadītājs      N.Reinbergs 
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