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Latvijas kauss sacensības  kāpšanas sportā  

Boulderingā A grupā/ LK 1. posms 

 
NOLIKUMS 

 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Popularizēt kāpšanas sportu un Latvijas mēroga sacensības kāpšanas sportā. 

2. Noskaidrot labākos sportistus A vecuma grupā. 

 

II Sacensību norises laiks un vieta 

3. Sacensības notiek 2021. gada 9. oktobrī, Bērnu jauniešu centra Daugmale 

zālē Aglonas ielā 39, Rīgā.  

4. Sacensību nolikums un informācija par sacensībām tiek publicēta interneta 

vietnē http://www.climbing.lv/ 

 

III Sacensību organizatori 

5. Sacensības organizē Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale” (Reģ.Nr. 

90011585702)  un Latvijas Alpīnistu savienība (Reģ. Nr. 40008022167).  

6. Latvijas kausa posmu koordinators – Linda Gruzīte  

7. Par sacensību organizēšanu atbildīgā persona – Gundega Meļķe, tālrunis 

29729860. 

8. Sacensību galvenais tiesnesis - Linda Ansone  

9. Maršrutu licējs - Kaspars Viks  

10. Sacensības tiek līdzfinansētas no valsts budžeta līdzekļiem. 

 

IV Sacensību dalībnieki un nosacījumi 

11. Sacensībās piedalās sportisti 2005. gadā dzimušie un vecāki, atsevišķi 

sievietes un vīrieši. 

 

V Sacensību norise 

12. Sacensības noris 2021. gada 9. oktobrī: 

12.1. KVALIFIKĀCIJA: 

http://www.climbing.lv/


09:30-10:30 Kvalifikācija 1.setam 

11:00-12:00 Kvalifikācija 2.setam 

12:30-13:30 Kvalifikācija 3.setam 

12.2. FINĀLS 

15:00-15:30 izolācija 

15:30- 16:30 Fināls A grupai 

12.3. Apbalvošana – sekos uzreiz pēc fināliem un rezultātu apkopojuma. 

 

13. Ar galvenā̄ tiesneša rīkojumu, var tikt pagarināts kvalifikācijas laiks grupai 

un mainīta sacensību programma. 

14. Katrā kvalifikācijas  setā un grupā maksimālais dalībnieku skaits – 20.  

 

VI Pieteikšanās un reģistrācijas kārtība 

15. Iepriekšējie pieteikumi jāiesūta elektroniski līdz 2021. gada 6.oktobrim 

elektroniski uz e-pastu gmelke@edu.riga.lv izmantojot pielikumā norādīto pieteikuma 

formu.  

16. Sacensību dienā kluba (sportista) pārstāvis (treneris) iesniedz rakstisku 

pieteikumu (skatīt pielikumā), kurā norāda sacensību dalībnieku vārdu, uzvārdu, 

dzimums, dzimšanas gads, grupa, kurā startē dalībnieks, kā arī apstiprinājumu 

dalībnieka sagatavotību sacensībām un par nepilngadīgā sportista veselības stāvokļa 

atbilstību 06.09.2016. MK noteikumu Nr. 594 “Sportistu un bērnu ar paaugstinātu 

fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība” prasībām. 

17.  Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava 

veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apliecina ar ārsta vai personīgo parakstu 

pieteikumā, vai ārsta izziņu. 

18. Dalībnieks pabeidz reģistrāciju sacensībām, kad ir nomaksājis dalības 

naudu vai ir izrakstīts rēķins par dalību. 

 

VII Dalības maksa 

19. Dalības maksa sacensībām:  

19.1.   ja reģistrāciju veic līdz 2021. gada 30.septembrim  - 12 EUR,  

19.2. ja reģistrāciju veic no 2021. gada 1. oktobra līdz 7. oktobrim – 15 EUR, 

20. Reģistrācijas maksa jāveic ar pārskaitījumu uz rekvizītiem: 

Latvijas Alpīnistu savienība 

Reģ.Nr. 40008022167 

Juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, V-1013 

Banka: SEB 

Bankas kods: UNLALV2X002 

Konta Nr.: LV55UNLA0002300700523 

Maksājuma mērķis: „LK bolderings – 9.10.2021. Vārds, Uzvārds dalība sacensībās”. 

 

mailto:gmelke@edu.riga.lv


21. Nepieciešamības gadījumā rēķins jāpiesaka pirms sacensībām sacensību 

organizatoriem, iesūtot pieteikumu. 

22. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās sedz komandējošā 

organizācija vai paši dalībnieki 

 

 

VIII Sacensību vērtēšana 

23. Sacensības vērtē pēc Latvijas Alpīnistu savienības 2000.gada 

noteikumiem “Sacensību noteikumi kāpšanas sportā”, kā arī  ņemot vērā šādus 

nosacījumus: 

23.1. izkāpto maršrutu skaits, fiksēto zonu skaits; 

23.2. mēģinājumu skaits uz TOP aizķeri un mēģinājumu skaits uz zonas 

aizķeri. 

23.3. ieskaitē iekļauj visus maršrutus. 

24. Sacensības ietvaros visi dalībnieki tiek vērtēti atsevišķi sievietēm un 

vīriešiem. 

25. Finālā iekļūst 6 labākie sportisti gan sievietēm, gan vīriešiem.  

26. Finālā ir 4 maršruti. Uz maršrutu dalībniekam tiek dots laiks 4 minūtes, 

kurā sportists var kāpt maršrutu ar neierobežotu mēģinājuma skaitu. Finālā sportisti 

startē pa vienam, izejot uz katru maršrutu secīgi. Maršruti tiek veikti secīgi, visiem 

dalībniekiem izkāpjot maršrutu, tad dodas uz nākamo. 

27. Vienādu rezultātu gadījumā finālā, tiks ņemts vērā kvalifikācijas rezultāts. 

28. Pēc iegūtās vietas sportisti no Latvijas saņem reitinga punktus ieskaitei 

boulderingā. 

 

IX Protestu iesniegšana  

29. Protestu var iesniegt ne vēlāk kā 30 minūtes pēc rezultātu paziņošanas.  

30. Protesta  maksa 35 EUR.  

31. Ja protests ir pamatots, protesta maksa tiek atgriezta. Ja protests nav 

pamatots - protesta maksa netiek atgriezta. 

 

X Apbalvošana 

32. Sacensībās apbalvo sievietes un vīriešus pirmās, otrās un trešās vietas 

ieguvējus. 

33. Sacensību godalgoto vietu ieguvējus apbalvo ar  diplomiem un medaļām. 

 

XI Papildus informācija 
34. Organizators nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu 

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

organizētajos pasākumos” prasības. 

35. Dalībnieki ievēro Ministru Kabineta 09.06.2020. noteikumus Nr. 360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”; 



36. Organizatori un dalībnieki ievēro LAS 26.07.2021. „Latvijas Alpīnistu 

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

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

37. Atbildīgā persona par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas 

uzraudzību – Gundega Meļķe. 

38. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības. 

39. 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 Latvijas Alpīnistu savienības 

tīmekļa vietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos 

izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē. 

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

41. Sacensību laikā būs nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

42. Zālē drīkst ienākt tikai ar maiņas apaviem. 

43. Sacensību organizators patur tiesības atteikt dalību sacensībās, ja 

pieteikumu skaits pārsniedz noteikto dalībnieku skaita ierobežojumu konkrētajā 

grupā. 
 

G.Meļķe, 

29729860  

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


 

 

Pielikums 

PIETEIKUMS 

Latvijas kausam  kāpšanas sportā boulderingā 

 

__________________ _________ 

(Izglītības iestādes, kluba nosaukums) 

 

 

Nr. 

p.k 
Vārds, uzvārds 

Dzimšanas 

gads            

 

Vecuma grupa 

Ārsta atļauja vai 

paraksts par 

veselības 

stāvokļa 

atbilstību 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Izglītības iestādes, kluba adrese: ____________________ 

 

Kontaktpersona, treneris_ __________________ 

 

Tālrunis_________________ 

 

E – pasts________________________________________ 

 

 

 


