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Latvijas kausa 2. posma sacensības sporta tūrismā
„O. Kalpaka piemiņas kauss - 2022”
NOLIKUMS
I. Mērķi un uzdevumi
1. Popularizēt sporta tūrismu kā veselīgu un sportisku dzīvesveidu.
2. Attīstīt un saglabāt sporta tūrisma tradīcijas Latvijā.
3. Noskaidrot labākās komandas un sportistus sporta tūrisma iemaņu apguvē.
II. Laiks un vieta
4. Sacensības notiek 2022.gada 15. – 16..oktobrī Bauskas novada Misas pamatskolā.
III. Organizatori
5. Sacensības organizē Latvijas Jaunatnes Sporta Tūrisma federācija (Reģ. Nr.
50008028161) sadarbībā ar Misas pamatskolu, Latvijas Alpīnistu savienību. Par sacensībām
atbildīgais un galvenais tiesnesis – Ingrīda Vaisjune, tel. 29241297
IV. Dalībnieki
6. Sacensībās piedalās bērni, jaunieši un pieaugušie piecās vecuma grupās (turpmāk –
dalībnieki):
6.1. D grupa 2010. g. dzim. un jaunāki;
6.2. C grupa 2008. – 2009. g. dzim.;
6.3. B grupa 2006. - 2007. g. dzim.;
6.4. A grupa 2002. – 2005. g. dzim.;
6.5. P grupa 2001. g. dzim. un vecāki.
Visās vecuma grupās komanda sastāv no 4 dalībniekiem. Komandas sastāvā jābūt vismaz 1
meitenei. D grupā – dalībnieki neatkarīgi no dzimuma. 1 komandas pārstāvis.
7. Jaunāki dalībnieki ar trenera rakstisku atļauju drīkst startēt vecākā grupā.
V. Sacensību programma
8. Sacensības notiek komandu tūrisma kontroles kombinētajā pārgājienā (KKP), komandu
tūrisma tehnikā ( KTT) un individuālajā tūrisma tehnikā (ITT).
9. 13. oktobrī komandas pārstāvis uz pieteikumā norādīto e-pastu saņem KKP distanču
aprakstus.
10. Sacensību programma 2022.gada 15.oktobrī:
10.1. Pārstāvju sanāksme plkst. 11.00.
10.2. Plkst. 12.30 starts KKP pirmajai komandai.
11. Sacensību programma 2022.gada 16.oktobrī:
11.1. Plkst. 9.30 starts pirmajām komandām KTT un ITT.
11.2. Apbalvošana aptuveni plkst. 15.30.

VI. Pieteikumi
12. Iepriekšēja pieteikšanās sacensībām, nosūtot aizpildītu Pieteikumu bez parakstiem
(skat. pielikumu), līdz 10.oktobrim pa e-pastu: vaisjuneingrida@gmail.com, telefons: 29241297
13. Pieteikumam jābūt datorsalikumā, ko apstiprina komandējošā organizācija. Par
drošības tehnikas ievērošanu, epidemioloģisko prasību ievērošanu un dalībnieku kārtību un
uzvedību atbild komandas pārstāvis vai komandējošā organizācija.
VII. Vērtēšana
14. Sacensības notiek pēc Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācijas apstiprinātiem
sporta tūrisma sacensību noteikumiem.
15. KKP, KTT un ITT vērtējumā tiek summēts distances tīrais laiks un soda laiks.
16. Kontroles kombinētā pārgājiena rezultāti veidojas no ieņemto vietu summas distances
etapos. Vienādu rezultāta gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura distanci veic ātrāk.
17. ITT rezultāti tiks noteikti summējot distancē pavadīto laiku ar iegūto sodu laiku.
Vienādu rezultāta gadījumā augstāku vietu ieņem komanda vai dalībnieks ar mazāko soda laiku.
18. Komandu kopvērtējumu sastāda KKP un KTT iegūto vietu summa. Augstāku vietu
iegūst komanda ar mazāku punktu skaitu, vienādu punktu gadījumā augstāku vietu iegūst komanda,
kura uzrāda augstāku sniegumu KKP.
VIII. Apbalvošana
19. 1.-3.vietu ieguvējas komandas kopvērtējumā tiks apbalvotas ar kausiem, diplomiem
un piemiņas balvām.
20. 1.-3.vietu ieguvēji individuālajās sacensībās tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem.
21. Sacensību rezultāti tiek publicēti interneta vietnē: www.sportaturisms.lv un
www.climbing.lv
IX. Finanses
22. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos Sacensībās, sedz komandējošā
organizācija vai paši dalībnieki.
23. Sacensību dalības maksa EUR 30.00 no komandas un individuāliem dalībniekiem EUR
8.00. Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācijas un/vai Latvijas Alpīnistu savienības biedriem
EUR 25.00 no komandas un individuāliem dalībniekiem EUR 5.00.
24. Dalības maksu nomaksai un rēķina saņemšanai jānosūta maksājuma rekvizīti, uz epastu: vaisjuneingrida@gmail.com
X. Papildus informācija
28. Dalība sacensībās tiek organizēta un dalībniekiem ir jāievēro Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai atbilstoši Ministru kabineta 2020.
gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” un Latvijas Alpīnistu savienības (LAS) organizēto sacensību sanitārā
protokolā noteiktās prasības. Atbildīgā persona par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas
uzraudzību – Ingrīda Vaisjune.
29. Dalībniekiem jābūt sporta tērpos atbilstoši laika apstākļiem.
30. Papildinformācija un nepieciešamā speciālā tūrisma inventāra saraksts, atbilstoši
distanču vajadzībām, tiks nosūtīts pēc iepriekšējā pieteikuma saņemšanas.
31. Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
prasības.
32. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
33. Nolikums vienlaicīgi ir arī ielūgums uz Sacensībām.
I.Vaisjune, tel. 29241297
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PIETEIKUMS
Komandas nosaukums
Grupa (P, A, B, C, D)
Komandas pārstāvja vārds, uzvārds,
kontakttālrunis, e-pasts
KOMANDAS SASTĀVS:

Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Paraksts
(ja dalībnieks jaunāks
par 18.gadiem,
dalībnieka vecāku
paraksts)

Komandas
kapteiņa
telefona
numurs

1.
2.
3.
4.
1. Ar savu parakstu dalībnieks (vai dalībnieka vecāks) apliecina, ka:
1.1. ir iepazinies ar sacensību nolikumu un to apņemas ievērot
1.2. veselības stāvoklis ir atbilstošs veicamajai slodzei;
1.3. personīgi nes materiālo atbildību par sacensību laikā izsniegto inventāru.
2. Pieteikuma anketa jāaizpilda un elektroniski jānosūta līdz 2022.gada 10. oktobrim (bez
parakstiem) uz e-pastu: vaisjuneingrida@gmail.com
3. Sacensību dienā komandas pārstāvis reģistrācijas punktā nodod aizpildītu komandas pieteikuma
anketas oriģinālu, ar visiem nepieciešamajiem personu parakstiem.
4. Informācija par sacensībām, pieteikšanos u.c., zvanot uz tālruni: 29241297, Ingrida Vaisjune
5. Lai nodrošinātu sacensību kvalitatīvu norisi atbilstoši Nolikumam, reģistrējoties (aizpildot
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. Sacensību organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā
uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

