APSTIPRINU
Bērnu un jauniešu centra „Daugmale”
direktors E. Šāblis
2021. gada 30. novembrī

Rīgas atklātās sacensības alpīnisma tehnikā „Sasaites” – individuāli attālināti

NOLIKUMS
1.
2.
3.
4.

I. Mērķis un uzdevumi
Popularizēt kāpšanas sportu un alpīnismu kā sporta veidu un aktīvās atpūtas
sastāvdaļu.
Veicināt pareizu kāpšanas sporta un alpīnisma tehnikas elementu pielietošanu un
zināšanas par alpīnismu.
Dot iespēju kāpšanas un alpīnisma sporta interesentiem piedalīties sacensībās un
celt kvalifikāciju.
Noskaidrot zinošākos sportistus kāpšanas sportā un alpīnismā.

II. Laiks un vieta
5. Sacensības alpīnisma tehnikā „Sasaites” (turpmāk – sacensības) notiek 2021. gada
18. decembrī tiešsaistē (saite tiks nosūtīta dalībniekiem sacensību dienā).
III Sacensību organizatori
6. Sacensības organizē Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale” (turpmāk – BJC
„Daugmale”), sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Sporta un jaunatnes pārvaldi (turpmāk – Pārvalde) un Latvijas Alpīnistu savienību.
7. Par sacensību organizēšanu atbildīgā persona – Gundega Meļķe, tālrunis
29729860.
8. Sacensību galvenais tiesnesis Linda Ansone.
IV. Dalībnieki
9. Sacensībās piedalās interešu izglītības iestāžu audzēkņi un citi interesenti (turpmāk
– dalībnieki) šādās vecuma grupās:
9.1. E grupa 2011. -2014.gadā dzimušie
9.2. D grupa 2010. -2006. gadā dzimušie;
9.3. C grupa 2005. – 2001. gadā dzimušie;
9.4. B grupa no 2000. gadā dzimušie un vecāki.
V. Pieteikšanās
10. Pieteikumu aizpilda elektroniski google forms platformā līdz 2021. gada
14.decembrim. Saite uz pieteikumu: https://forms.gle/YxEjHnsYn4bJSZtz5
11. Pieteikumā jānorāda: dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, grupa, iestādes
nosaukums, trenera (pārstāvja) vārds, uzvārds un e-pasts.
VI. Sacensību norise, noteikumi
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12. Sacensības notiek individuāli attālināti (saite tiks nosūtīta 1 h iepriekš uz norādīto
e-pastu).
13. Priekšsacensības:
13.1.
E grupai no plkst. 9:30-10:30;
13.2.
D grupai no plkst. 10:40-11:40
13.3.
C grupai no plkst. 11:50-12:40
13.4.
B grupai no plkst. 12:50-13:40
14. Fināls un uzvarētāju paziņošana:
14.1.
Fināls E grupai 14:00-14:40
14.2.
Fināls D grupai 14:50-15:30
14.3.
Fināls C grupai 15:40 – 16:20
14.4.
Fināls B grupai 16:30 – 17:10.
15. Sacensību dalībniekam ir jāpieslēdzas tiešsaistē noteiktajā laikā ar ieslēgtu kameru,
lai būtu redzams pats dalībnieks.
16. Dalībnieks var startēt vienu reizi, jaunāki dalībnieki var startēt augstākā grupā ar
trenera, organizatora un galvenā tiesneša atļauju, trenerim iesniedzot
organizatoram rakstisku pamatojumu, kādēļ dalībnieks startēs augstākā grupā.
17. Konkursa jautājumu tēmas:
17.1. Alpīnisma un kāpšanas inventārs,
17.2. Alpīnismā izmantojamie mezgli,
17.3. Kāpšanas tehnika,
17.4. Alpīnisma elementi,
17.5. Drošība alpīnismā un situācijas analīze,
17.6. Alpīnisma vēsture,
17.7. Pasaules ģeogrāfija par kalniem.
VII. Tiesneši, vērtēšana
18. Dalībnieku rezultātus vērtē BJC „Daugmale” izveidota un apstiprināta tiesnešu
kolēģija.
19. Vērtē katru grupu atsevišķi, meitenes un zēni sacenšas kopā.
20. Priekšsacensībās sacensību dalībniekiem būs jāatbild uz 20 atvērtiem vai slēgtiem
jautājumiem. Katrai pareizai atbildei tiks piešķirts 3, 2 vai 1 punkts (iegūstamais
punktu skaits būs norādīts pie jautājuma).
21. 4 dalībnieki ar augstāko iegūto punktu skaitu priekšsacensībās piedalās finālā.
22. Finālā katram dalībniekam noteiktā secībā būs jāatbild uz 3 jautājumiem.
Apdomāšanās laiks atbildes sniegšanai 1 min. Par katru pareizu jautājumu iegūst 3
punktus. Ja dalībnieks neatbild uz jautājumu, tad tas pārriet nākošam dalībniekam,
kurš var iegūt 2 punktus, ja arī otrs dalībnieks neatbild, tad pārriet pie nākošā, utt.
23. Augstāka vieta tiek piešķirta tam, kas ieguvis vairāk punktus. Vienādu punktu
gadījumā finālā dalībniekiem būs jāatbild uz papildu jautājumu.
VIII. Rezultātu paziņošana un apbalvošana
24. Rezultātus katrai grupai paziņo fināla noslēgumā un tiks publicēti 2021. gada 20.
decembrī tīmekļa vietnēs www.intereses.lv, www.bjcdaugmale.lv un
www.climbing.lv.
25. Katras grupas I, II un III vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem un piemiņas
balvām.
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26. Pasākuma organizators sazināsies ar I, II un III vietas laureātiem individuāli līdz
2021.gada 21.decembrim un par balvu saņemšanu vienosies pēc individuāli
sastādīta grafika.
IX. Papildus informācija
27. Organizators nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos” prasības.
28. Dalībnieki ievēro Ministru Kabineta 28.09.2021. noteikumus Nr. 662
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”;
29. Organizatori un dalībnieki ievēro LAS 26.07.2021. „Latvijas Alpīnistu savienības
(LAS)
organizēto
sacensību
sanitārais
protokols”
https://site632011.mozfiles.com/files/632011/covid_protokols_26_07_2020_.pdf
30. Atbildīgā persona par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas uzraudzību
pasākuma laikā – Gundega Meļķe.
31. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.
32. Piedaloties Sacensībās, dalībnieki izsaka savu piekrišanu organizatoram veikt
personu datu apstrādi, vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi nepubliskot personas
datus. Fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti BJC “Daugmale” un
Latvijas Alpīnistu savienības tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu kontos (tajā skaitā
uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un
tiešraidē.
33. Dalībnieki paši nodrošina iespēju pieslēgties tiešsaistē noteiktajā laikā.
Gundega Meļķe
29729860
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