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GANDRA KAUSS ALPĪNISMA GLĀBŠANAS DARBOS. 

 

NOLIKUMS 

 

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

 

 

1.1. Veicināt alpīnistu un klinšu kāpēju prasmju pilnveidošanu glābšanas darbu 

veikšanā kalnos 

1.2. Popularizēt glābšanas darbus, kā sacensību elementu alpīnisma tehnikas 

sacensībās..  

1.2. Noteikt labākās komandas šajā alpīnisma tehnikas disciplīnā.. 

 

2. VIETA UN LAIKS 

 

2.1. Sacensības notiek Gandra kāpšanas tornī 2022. gada 3. septembrī, plkst. 10:00, 

Kalnciema iela 28. Rīga. 

 

3. SACENSĪBU ORGANIZĒTĀJI 

 

3.1. Sacensības organizē biedrība „Traverss” (reģ. Nr.40008040849  

Galvenais tiesnesis: Oļegs Siļins 

Distanču priekšnieki: Vladimirs Stepanovs, Oļegs Siļins, Juta Blaževiča .  

 

4. DALĪBNIEKI 

 

4.1 Komanda 3 cilvēku sastāvā. Komandā jābūt vismaz vienai sievietei. 

4.1 Dalībnieki  ir 2004. gadā dzimušie un vecāki.  

4.2 Komandā drīkst startēt viens vismaz 16 gadu vecumu sasniedzis dalībnieks. 

 

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.  Komandas veic trīs distances pēc kārtas, kas tiek noteikta izlozes gaitā 30 min. 

pirms pirmās komandas starta.  



5.3. Sacensību uzvarētāji tiek noteikti pamatojoties uz trim distances rezultātiem. 

Rezultāti tiek apkopoti kā punktu skaits, kas veidojas no laika rezultāta, kurā tiek 

veikta distance un iegūto soda punktu skaita.  

5.4. Sacensībās var tikt iekļauti jebkuri kalnu tehnikas elementi, (brīvā kāpšana, 

pārvietošanās pa margām, svārsts, pacelšanās izmantojot MAP, glābšanas darbu 

elementi u.c.)  

5.5. Ne vēlāk kā diennakti pirms sacensību sākuma kluba „Traverss” mājas lapā tiek 

publicēta shēma un  distances apraksti.  

 

10.00. Sacensību atklāšana. 

 

10.10. Iepazīšanās ar distanci.  

 

10.30. Pirmās komandas starts  distancē.  

 

15.00*. Apbalvošana.  

* Norādītais laiks ir aptuvens un ir atkarīgs no komandu skaita, kas ir pieteikušās 

dalībai un komandu laika rezultāta, kurā tiks izietas distances.  

 

6. PIETEIKUMI, REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA 

 

6.1.Dalībai sacensībās tiek reģistrēras ne vairāk kā 10 komandas. Komandas, kuras 

pieteikumus iesūta pēc 10 komandu limita sasniegšanas netiek reģistrētas sacensībām. 

6.2. Komandu reģistrācija notiek  kluba „Traverss” mājas lapā (www.traverss.lv)  līdz 

01.09.2022.  
6.3.  Sacensību norises vietā dalībniekiem ir jāierodas ne vēlāk kā 30 min. pirms 

sacensību sākuma laika, kas ir noteikts sacensību nolikumā.  

 

7. FINANSĒJUMS 

 

7.1. Sacensību organizēšanas izdevumus sedz 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 - 60 EUR no katras komandas.(kluba Traverss biedriem EUR 30) 

7.3. Komandas, kas piesakās dalībai vēlāk par 01.09.2022. tiek reģistrētas sacensībām 

brīvo vietu gadījumā, iemaksājot dalības maksu 90 EUR apmērā.  

7.4 Dalības maksa jāpārskaita uz Kluba Traverss kontu līdz 01.09.2022. 

7.5. 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. DALĪBNIEKU EKIPĒJUMS: 

 

8.1. Sacensību laikā dalībniekiem jābūt ekipētiem ar visu nepieciešamo, lai 

nodrošinātu drošināšanu un pārvietošanos pa klinšu reljefu (iekares sitēmas, ķiveres, 

virves, trepītes, karabīnes utl.). Izmantot drīks tikai aprīkojumu, kam nav 

acīmredzamu defektu un kam ir ražotāja vai UIAA kvalitātes sertifikāts. 



 

9. SACENSĪBU VĒRTĒŠANA 

 

9.1. Sacensības tiek tiesātas saskaņā ar LAS 06.07.2021. noteikumiem Nr.1 

“Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumiem“.  

    

9. DALĪBNIEKU EKIPĒJUMS: 

10.1. Sacensību laikā dalībniekiem jābūt ekipētiem ar visu nepieciešamo, lai 

nodrošinātu drošināšanu un pārvietošanos pa klinšu reljefu (iekares sitēmas, ķiveres, 

virves, trepītes, karabīnes utl.).  

10.2 Izmantot drīkst tikai aprīkojumu, kam nav acīmredzamu defektu un kam ir 

ražotāja vai UIAA kvalitātes sertifikāts. 

 

 

 

11. APBALVOŠANA 

 

11.1 Komandas, kas izcīnīs pirmās trīs vietas tiks apbalvotas ar diplomiem, medaļām 

un vērtīgām balvām.  

 

12. DROŠĪBAS PASĀKUMI UN ĪPAŠIE NOTEIKUMI 

 

12.1. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.  

12.2. Par distanču aprīkojuma drošību sacensību laikā atbild organizatori.  

12.3. 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.  

12.4. Sacensību vietā smēķēšana ir aizliegta.  

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

var tikt diskvalificēta pēc sacensību organizatoru lēmuma.  

12.6. 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.  

12.7. 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).  

12.8. Organizatoru prasību vai sacensību nolikuma pārkāpuma gadījumā komanda 

tiek diskvalificēta pēc sacensību organizatoru lēmuma. 

 

INFORMĀCIJA: Nolikums vienlaicīgi ir arī uzaicinājums uz sacensībām. Papildus 

informācija par sacensībām: Vladimirs Stepanovs,  tālr. 29129834, e-pasts: 
info@traverss.lv 
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