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                                            APSTIPRINU  

              Latvijas Alpīnistu savienības

            prezidents 

Normunds Reinbergs 

 

       ____________________                      

                                    2022. gada 12. aprīlī 

 

LATVIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS 

ALPĪNISMA TEHNIKĀ 

„ZELMAS BEJ-MAMIKONJANAS KAUSS”   

 

NOLIKUMS 

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

1.1.  Popularizēt alpīnisma tehnikas sacensības Latvijā; 

1.2.  Noteikt Latvijas labākās komandas alpīnisma tehnikā 2022.gadā; 

1.3.  Apgūt pieredzi alpīnisma tehnikā. 

 

2. VIETA UN LAIKS 

Sacensības notiek Atpūtas bāzē „Baiļi”, Kauguru pagasts, Valmieras novadā  

2022. gadā no 4.jūnija līdz 5. jūnijam. 

 

3. ORGANIZATORI 

3.1. Sacensības organizē biedrība „Traverss” (reģ. Nr.40008040849), sadarbībā ar 

Latvijas Alpīnistu savienību (reģ. Nr.40008022167) (turpmāk – LAS) un Bērnu jauniešu 

centru “Daugmale (reģ. Nr. 90011585702).  

3.2. Sacensības vada LAS apstiprināta tiesnešu kolēģija. 

3.3. Galvenais tiesnesis: Valdis Puriņš.   

 

4. DALĪBNIEKI 

4.1. Sacensībās sportisti startē komandās šādās vecuma grupās: 

 1) Pieaugušie – dalībnieki 2004. gadā dzimušie un vecāki. Komandā drīkst startēt 1 

dalībnieks no 16 g.v.;  

 2) Jaunieši – dalībnieki vecumā līdz 18 gadiem (2005. dzimšanas gads un jaunāki). 

4.2. Komanda 4 cilvēku sastāvā. Komandā jābūt vismaz vienai sievietei. 

 

5. SACENSĪBU PROGRAMMA 

5.1. Sacensības notiek saskaņā ar LAS 06.07.2021. noteikumiem Nr.1 “Alpīnisma  

tehnikas sacensību noteikumiem“ (turpmāk – Noteikumi) 

(https://site-632011.mozfiles.com/files/632011/Alpin_tehn_sac_Noteikumi_2021_-

_06_07_021_.pdf ). 

5.2. Pieaugušo un jauniešu komandas sacenšas distancēs, kurās var tikt iekļauti 

jebkuri alpīnisma tehnikas elementi. Distanču apraksti un shēmas tiks izsūtītas pēc 

01.06.2022.  

5.3. Organizatori nodrošina distanču aprīkošanu ar atbilstošu inventāru. Atsevišķās 

distancēs, ja tas ir nepieciešams, organizatori nodrošina speciālo inventāru. 

 5.4. Komandām nepieciešams alpīnisma tehnikas elementu izpildei piemērots 

sacensību inventārs atbilstoši Noteikumiem. 

https://site-632011.mozfiles.com/files/632011/Alpin_tehn_sac_Noteikumi_2021_-_06_07_021_.pdf
https://site-632011.mozfiles.com/files/632011/Alpin_tehn_sac_Noteikumi_2021_-_06_07_021_.pdf
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  5.5. Sestdiena 4. jūnijs –  sacensības Pieaugošo  grupai: 

plkst. 8.30 –  9.00  Komandu reģistrācija;  

plkst. 9.00   Sacensību atklāšana; 

plkst. 9.15   Distanču parādīšana un izskaidrošana; 

plkst. 10.30 – 18.00  Distanču veikšana. 

Plkst. 19.00   Apbalvošana  

  5.6. Svētdiena 5. jūnijs –  sacensības Jauniešu grupai: 

plkst. 8.00 – 8.30  Komandu reģistrācija;  

plkst. 8.30   Sacensību atklāšana  

plkst. 8.45   Distanču parādīšana un izskaidrošana; 

plkst. 10.00 – 17.00  Distanču veikšana; 

plkst. 18.00   Apbalvošana Jauniešu komandām. 

  5.7. Sacensību programma var mainīties atkarībā no komandu skaita. Organizatoriem ir 

tiesības sacensību programmu mainīt pēc saviem ieskatiem un nepieciešamības, savlaicīgi 

informējot sacensību dalībniekus.   

 

6. PIETEIKUMI, REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA 

  6.1. Pieteikšanās – Komandu reģistrācija jāveic elektroniski no 16.05.2022. līdz  

30.05.2022., aizpildot pieteikumu vietnē: www.traverss.lv. 

  6.2. Komandām, kuras reģistrējušās un pārskaitījušas dalības maksu, uz  pieteikumā 

norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīti distanču apraksti un shēmas, pēc 01.06.2022.  

  6.3. Pieteikumu (pielikums), kopā ar maksājumu apliecinošu dokumentu, ja dalības 

maksa veikta ar pārskatījumu, komandas pārstāvis iesniedz sacensības norises vietā pie 

reģistrācijas. 

6.4. Pieteikumā katrs pilngadīgais dalībnieks ar parakstu apliecina sava veselības 

stāvokļa atbilstību sacensībām. 

Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina ar ārsta 

vai vecāku parakstu pieteikumā, vai ārsta izziņu. 

6.5. Lai nodrošinātu sacensību kvalitatīvu norisi atbilstoši Nolikumam, reģistrējoties 

(aizpildot uz vietas pieteikuma anketu) sacensībām, dalībnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir 

iepazinies ar Nolikumu un piekrīt tā noteikumiem, kā arī savu personas datu (vārds, uzvārds, 

dzimšanas gads) apkopošanai un publiskošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un 

šādu datu brīvu apriti. 

  6.6. Visiem dalībniekiem jāievēro LAS Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumi, 

drošības pasākumi un īpašie noteikumi. 

6.7. Komandām vēlams nodrošināt vienu tiesnesi sacensībām, kurš tiek norādīts 

pieteikumā. 

 

7. FINANSĒJUMS 

7.1. Sacensību organizēšanas izdevumus sedz LAS (no valsts budžeta līdzekļiem), 

organizatori sadarbībā ar sacensību atbalstītājiem un sacensību dalībnieki. Visus ar 

sacensībām saistītos komandas izdevumus, sedz organizācija, kuru tā pārstāv, vai paši 

dalībnieki. 

7.2. Dalības maksa sacensībās:  

Pieaugušo komandām – 40,00 EUR no komandas; 

Jauniešu komandām – 20,00 EUR no komandas. 
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7.3. Rekvizīti dalības maksai: 

Biedrība "Traverss": 
Adrese: Dravnieku 14-61, Riga, LV-1021, Latvia 

Reģ. Nr. 40008040849  

Swedbank 

SWIFT kods: HABALV22 

konts: LV95HABA000140J045742  

Maksājuma mērķis “Par dalību sacensībās (komandas nosaukums). 

 

8. SACENSĪBU VĒRTĒŠANA  

8.1. Sacensības tiek tiesātas saskaņā ar LAS 06.07.2021. noteikumiem Nr.1 “Alpīnisma  

tehnikas sacensību noteikumiem“. 

8.2. Sacensību rezultāti tiek noteikti, kopvērtējumā skaitot visu distanču punktu summu. 

Vienādu rezultātu gadījumā komandas vietu nosaka mazākais soda punktu skaits distancē.  

8.3. Komandas, kuras neveic visas distances, ieņem vietu aiz komandām, kuras veikušas 

visas distances.  

  

9. APBALVOŠANA 

9.1. Pirmās vietas ieguvējas komandas pieaugušo un jauniešu grupā tiek apbalvotas 

ar Zelmas Bej-Mamikonjanas ceļojošo kausu.  

9.2. 1., 2., 3.vietu ieguvējas komandas pieaugušo un jauniešu grupā apbalvo ar 

diplomiem, komandu dalībniekus - ar diplomiem, medaļām, piemiņas balvām. 

9.3. Par īpašiem nopelniem Organizatori, pēc saviem ieskatiem, var piešķirt 

specbalvas atraktīvākajām komandām vai komandu pārstāvjiem.  

 

 

10. DROŠĪBAS PASĀKUMI UN ĪPAŠIE NOTEIKUMI 

10.1. Organizatori un Komandu parstāvji nodrosina Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” prasības. 

Komandas treneris nodrošina, ka nepilngadīgie komandas dalībnieki ir iepazīstināti ar 

sacensību drošības un kārtības noteikumiem un ka dalībnieki tos ievēro, ir klāt sporta 

sacensību laikā, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošina saziņu ar nepilngadīgo 

dalībnieku vecākiem. 

10.2. Komandas un organizatori atbild par 28.09.2021. Ministru Kabineta noteikumu 

Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”  ievērošanu un LAS 26.07.2021. sacensību drošības protokolu „Latvijas 

Alpīnistu savienības (LAS) organizēto sacensību sanitārais protokols” https://site-

632011.mozfiles.com/files/632011/covid_protokols_26_07_2020_.pdf  

Atbildīgā persona par Covid protokla ievērošanau – Valdis Puriņš tālr. 22554222 epasts: 

valdis.purins@gmail.com 

10.3. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības. 

10.4. Par distanču aprīkojuma drošību sacensību laikā atbild organizatori. 

 

10.5. Organizatoriem ir tiesības nepieļaut dalībnieka piedalīšanos sacensībās, ja 

dalībnieka fiziskais vai veselības stāvoklis rada šaubas, kā arī nepielaist komandu pie 

distances veikšanas, ja rodas aizdomas par komandas dalībnieka atrašanos alkohola, 

narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē. 

https://site-632011.mozfiles.com/files/632011/covid_protokols_26_07_2020_.pdf
https://site-632011.mozfiles.com/files/632011/covid_protokols_26_07_2020_.pdf
mailto:valdis.purins@gmail.com
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10.6. Sacensību vietā smēķēšana ir aizliegta.  

 

10.7. Par huligānisku vai cilvēka cieņu aizskarošu uzvedību dalībnieks vai komanda 

var tikt diskvalificēta pēc sacensību organizatoru lēmuma. 

10.8. Dalībniekiem, treneriem un sacensību viesiem (līdzjutējiem, ģimenes 

locekļiem un citiem interesentiem) jāievēro organizatoru noteiktās drošības un citas 

prasības, atrodoties sacensību distancēs, to tiešā tuvumā un nakšņošanas vietā. 

10.9. Organizatori neatbild par kaitējumu un zaudējumiem, ko sacensību dalībnieki 

radījuši savai veselībai, trešajām personām vai personīgajām mantām, kā arī par distanču 

drošību ārpus sacensību norises laika (līdz pirmās komandas startam un pēc pēdējās 

komandas finiša). 

10.10. Organizatoru prasību vai sacensību nolikuma pārkāpuma gadījumā komanda 

tiek diskvalificēta pēc sacensību organizatoru lēmuma. 

  

11. NAKTSMĪTNES 

11.1. Nakšņošana iespējama atpūtas bāzē „Baiļi”. Ierodoties atpūtas bāzē „Baiļi”, 

komandas reģistrējas sacensību sekretariātā un veic samaksu par naktsmītnēm atpūtas 

bāzes reģistratūrā, saņemot īpašas telts uzlīmes, kas apliecina samaksu. Maksa par telšu 

vietu izmantošanu saskaņā ar atpūtas bāzes „Baiļi” cenrādi. Ar atpūtas bāzes „Baiļi” 

piedāvātajiem pakalpojumiem un cenrādi var iepazīties www.baili.lv. 

11.2. Komandas sacensību vietā ierodas ar savu nakšņošanas un sadzīves inventāru.  

11.3. Teltis izvietojamas, ugunskuri un grilli kurināmi tikai norādītajās vietās. 

11.4. Par tīrību, kārtību, ugunsdrošību un personīgo mantu drošību sacensību un 

naktsmītņu vietā atbildīgi sacensību dalībnieki.  

11.5. Aizliegts cirst kokus, kurināt ugunskurus un grilus tam neparedzētās vietās, 

piesārņot apkārtni vai citā veidā nodarīt kaitējumu videi. Sacensību dalībnieki un viesi 

nodrošina savas nakšņošanas vietas sakārtošanu, sadzīves atkritumu savākšanu un 

nogādāšanu tam paredzētajos atkritumu konteineros. 

 

 

INFORMĀCIJA: 

Nolikums vienlaicīgi ir arī uzaicinājums uz sacensībām.  

 

Papildus informācija par sacensībām: Valdis Puriņš, tālr. 22554222, e-pasts: 

valdis.purins@gmail.com  

 

Nolikums elektroniski saskaņots 

Latvijas Alpīnistu savienības 

Alpīnisma komisijas sēdē 

07.04.2022. 

 

http://www.baili.lv/
mailto:valdis.purins@gmail.com
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Pielikums 

Nolikumam 2022 

 

 

 

  

LATVIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS ALPĪNISMA TEHNIKĀ 

"ZELMAS BEJ-MAMIKONJANAS KAUSS" 

  

   

   

 

     

 
 Organizācijas, komandas nosaukums 

 KOMANDAS PIETEIKUMS ______________________ grupā  

 

              

 Nr. 

p.k. 

Dalībnieka vārds, uzvārds (iespiedburtiem) Dzimšanas datums  Dalībnieka 

nr. 

Paraksts par veselības stāvokļa 

atbilstību 

 Piezīmes 

 

1           

 

2           

 

3           

 

4           

 

5           

 

6           

        

 

NOLIKUMA 6.7.punkts:  Komandām vēlams nodrošināt vienu komandas tiesnesi, kurš tiek pieteikts pieteikumā. 

         Nr. 

p.k. 

Kopmandas nodrošinātā tiesneša vārds, 

uzvārds (iespiedburtiem) 

Dzimšanas datums Kontaktinformācija 

 (telefona nr., e-pasts) 

Piezīmes   

 

1 

  

 

       

 

        

 

Organizācijas pārstāvis  _________________________________________ 
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Organizācijas  vai komandas e-pasts, kontakttālrunis  _________________________________________ 

   


