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 Rīgas atklātās sacensības kāpšanas sportā “Gandra Tornis” 

  kombinētajā ātruma un grūtās kāpšanas disciplīnās 

 

 NOLIKUMS 

 

I. Vispārīgie jautājumi  

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas atklātās sacensības kāpšanas 

sportā “Gandra Tornis”  kombinētajā ātruma un grūtās kāpšanas disciplīnās (turpmāk – 

Sacensības) 

2. Sacensības rīkošanas mērķi:  

2.1. Popularizēt kāpšanas sportu kā sporta veidu un aktīvās atpūtas sastāvdaļu. 

2.2. Veicināt pareizu kāpšanas sporta tehnikas elementu pielietošanu. 

2.3. Dot iespēju kāpšanas sporta  interesentiem piedalīties sacensībās un celt 

kvalifikāciju. 

3. Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākos sportistus ātrumkāpšanā un grūtajā 

kāpšanā ar kombinēto ieskaiti abās disciplīnās. 

4. Sacensības organizē Rīgas pilsētas pašvaldības (Reģ.Nr. LV90011524360) BJC 

„Daugmale” atbalsta Latvijas Alpīnistu savienība un SIA “Gandrs”. 

5. Par sacensību organizēšanu atbildīgā persona – Gundega Meļķe 

tālrunis  29729860. 

 

II. Sacensību norises vieta un laiks 

6. Sacensības notiek 2022. gada 10. septembrī SIA “Gandrs” teritorijā, Kalnciema 

iela 28, Rīga. Sacensības notiek uz kāpšanas sienas (Gandrs Tornis). 

7. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta tīmekļvietnēs 

www.intereses.lv un  www.climbing.lv .    

 

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi 

8. Sacensībās piedalās interešu izglītības iestāžu audzēkņi un citi interesenti un 

sportisti (turpmāk – dalībnieki) šādās vecuma grupās: 

8.1. D grupa līdz 2010. gadā dzimušie un jaunāki; 

8.2. C grupa 2007. gadā dzimušie un jaunāki; 

http://www.intereses.lv/
http://www.climbing.lv/
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8.3. B grupa no 2006. gadā dzimušie un līdz 25 gadu vecumam. 

9. Dalībnieks var startēt tikai vienā atbilstošā vecuma grupā. 

10. Pēc dalībnieka trenera pieteikuma un galvenā tiesneša apstiprinājuma, dalībnieks 

var startēt arī vecākā grupā. 

11. Sacensību programma: 

11.1. no plkst. 09.30 – 10.00 pieteikumu iesniegšana  D un C grupai, no plkst. 13:00-

14:00 – pieteikumu iesniegšana B grupai; 

11.2. Grūtā kāpšana ar augšējo drošināšanu  D, C un B grupām:  

11.2.1. no plkst. 10.10 izloze, konsultācijas, iepazīstināšana ar distancēm, izloze;  

11.2.2. starts plkst. 10.30 D un C grupai; 

11.2.3. starts B grupai 14.30. 

 

11.3. Ātrumkāpšana  D, C un B grupām  

11.3.1. plkst. 12.30 dalībnieku iepazīstināšana ar distancēm D un C grupai; 

11.3.2. plkst. 13.00 starts D grupai meitenēm un zēniem;  

11.3.3. C grupas meitenēm un zēniem pēc D grupas finiša; 

11.3.4. B grupas starts pēc C grupas finiša; 

11.4. Apbalvošana :  C un D grupām pēc C un D  grupu ātrumkāpšanas finiša, - iespējamais 

laiks ap plkst.  15:30. B grupai pēc B grupas  ātrumkāpšanas  finiša un rezultātu 

apkopošanas. Iespējamais laiks plkst. 17:30. 

12. Dalībnieki uz sacensībām ierodas un startē ar savu sacensību inventāru. 

13. Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Alpīnistu savienības izstrādātajiem 

sacensību noteikumiem kāpšanas sportā. 

14. Dalībnieki startē individuāli.  Dalībnieks drīkst startēt tikai vienā sava vecumam 

atbilstošā grupā vai augstākā ar trenera un galvenā tiesneša atļauju. Zemākā grupā drīkst 

startēt ārpus konkurences. 

15.  Dalībniekam ir jāveic divas grūtās kāpšanas distances ar augšējo drošināšanu un 

divas  ātrumkāpšanas distances. 

16.  Pirms ātrumkāpšanas distances kāpšanas dalībniekiem tiks doti divi 

izmēģinājuma kāpieni. 

17. Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt, zvanot Gundegai 

Meļķei tālr. 29729860 vai rakstot uz e-pastu Gmelke@edu.riga.lv vai Lindai 

Ansonei uz tālr. 26729913 vai rakstot e-pastu: LAnsone6@edu.riga.lv. 
 

IV. Vērtēšana 

 

18. Dalībnieku rezultātus vērtē BJC „Daugmale” izveidota un apstiprināta tiesnešu 

kolēģija. 

19. Rezultātus vērtē atsevišķi zēnu un meiteņu konkurencē. 

20. Vērtējums ir kopvērtējums par gūtajām vietām grūtajā kāpšanā un kombinētā 

disciplīnā. Ja dalībnieks kādā no distancēm nav startējis vai norāvies 

(ātrumkāpšanā), tad dalībnieks iegūst zemāku vērtējumu par dalībnieku, kas startējis 

visās distancēs, t.i. augstāks vērtējums tiem dalībniekiem, kas būs startējuši visās 

distancēs, kā tiem, kas būs startējuši 3 distancēs vai mazāk. 

21. Rezultātus nosaka: 

⎯ grūtajā kāpšanā – abu distanču iegūto vietu kopsumma, kur katrā distancē 

vietu nosaka pēc iegūtiem punktiem pēc izkāpto aizķeru skaita (punktu 

mailto:Gmelke@edu.riga.lv
mailto:LAnsone6@edu.riga.lv


 

3 

 

skaitīšanas sistēmas paraugu skatīt 2.pielikumu). Labāks vērtējums (augstāka 

vieta) tam, kas startējis abās grūtās kāpšanas distancēs un ieguvis vairāk 

punktu (augstāka vieta) katrā no distancēm. 

⎯ ātrumkāpšanā - summējot katra dalībnieka abu distanču laiku, kur ātrāks 

laiks dod augstāku vērtējumu (vietu). Augstāks vērtējums tam, kas finišējis 

abās distancēs ar ātrāku laiku. Ja dalībnieks kādā no distancēm noraujas, tad 

vērtējums (vieta) tiek noteikta zem tiem, kas finišējuši abās distancēs. 

⎯ Kopvērtējums - iegūto vietu kopsumma  grūtajā kāpšanā un ātrumkāpšanā. 

22. Ja kopvērtējumā iegūto punktu skaits ir vienāds, tad augstāks vērtējums tam, kam ir 

labāks vērtējums ātrumkāpšanā.  

 

 

V. Dalībnieku pieteikšanās sacensībām  

23. Iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz līdz 2022. gada 7. septembrim plkst. 24:00, 

reģistrējoties tīmekļa vietnē https://forms.gle/Za4etw1isCGEc2pu7  

24.  Komandas pārstāvja/izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu pieteikumu 

(1.pielikums) iesniedz Sacensību dienā. 

25.  Pieteikumā jānorāda: dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, grupa, iestādes 

nosaukums, treneris. 

26. Katrs pilngadīgs sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības 

stāvokļa atbilstību sacensībām, ko apstiprina ar personisko parakstu.  

27.  Nepilngadīgā sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām 

apstiprina izglītības iestādes vadītājs/komandas pārstāvis. 

28.  Organizators nodrošina ievērot Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības. 

29. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par izglītojamo drošību saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumu prasībām, kādas jānodrošina izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos.  

27. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo personu 

ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā Sacensību dalībnieks vai 

viņa pārstāvētā organizācija. 

 

VI. Apbalvošana 

30.  Sacensībās tiek apbalvoti katras grupas I, II un III vietu ieguvēji ar diplomiem 

(un/vai medaļām) un piemiņas balvām. 

31. Apbalvošana tiek veikta pēc sacensībām un visu rezultātu apkopošanas. 

 

 

Direktors                    E.Šāblis 

 

 

Gundega Meļķe 29729860 

gmelke@edu.riga.lv 

 

  

  

 

  

https://forms.gle/Za4etw1isCGEc2pu7
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1.pielikums 

 

 

PIETEIKUMS 

 

Iestāde, organizācija__________________________________________ 
 

Dalībnieki: 

Nr. Vārds, uzvārds Dzimšanas 

gads 

Grupa Paraksts par 

veselības atbilstību 

sacensībām (skat. 

nolikuma 24.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,) 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       /____________________/ 

 



 

 

2.pielikums 

Punktu sistēmas skaitīšanas paraugs grūtajā kāpšanā 

Aizsniegtā 

aizķere Pozīcija Punkti 

Aizsniegtā 

aizķere Pozīcija Punkti 

Aizsniegtā 

aizķere Pozīcija Punkti 

Aizsniegtā 

aizķere Pozīcija Punkti 

1   0 11 - 26 20 - 53 29 - 80 

2 - 0 11   27 20   54 29   81 

2   0 11 + 28 20 + 55 29 + 82 

2 + 1 12 - 29 21 - 56 30 - 83 

3 - 2 12   30 21   57 30   84 

3   3 12 + 31 21 + 58 30 + 85 

3 + 4 13 - 32 22 - 59 31 - 86 

4 - 5 13   33 22   60 31   87 

4   6 13 + 34 22 + 61 31 + 88 

4 + 7 14 - 35 23 - 62 32 - 89 

5 - 8 14   36 23   63 32   90 

5   9 14 + 37 23 + 64 32 + 91 

5 + 10 15 - 38 24 - 65 33 - 92 

6 - 11 15   39 24   66 33   93 

6   12 15 + 40 24 + 67 33 + 94 

6 + 13 16 - 41 25 - 68 34 - 95 

7 - 14 16   42 25   69 34   96 

7   15 16 + 43 25 + 70 34 + 97 

7 + 16 17 - 44 26 - 71 35 - 98 

8 - 17 17   45 26   72 35   99 

8   18 17 + 46 26 + 73 35 + 100 

8 + 19 18 - 47 27 - 74 36 - 101 

9 - 20 18   48 27   75 36   102 

9   21 18 + 49 27 + 76 36 + 103 

9 + 22 19 - 50 28 - 77 37 - 104 

10 - 23 19   51 28   78 37   105 

10   24 19 + 52 28 + 79 37 + 106 

10 + 25       TOP   108 

Punktu skaitīšanas sistēma ir tikai kā paraugs punktu noteikšanai grūtajā kāpšanā. Ja TOP aizķere, piemēram, būs 27.aizķere, tad iegūst 75 punktus, utt.  

 


