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Tautas klases sacensības Kāpšanas sportā, disciplīnā boulderings
“Mini Utopija 2022”
NOLIKUMS
I. Mērķis un uzdevumi
1. Popularizēt kāpšanas sportu un tautas klases sacensības kāpšanas sportā.
2. Noskaidrot stiprākos un izturīgākos kāpējus Latvijā.
3. Aktīva, sportiska un veselīga dzīvesveida veicināšana.
II. Laiks un vieta
4. Sacensības “Mini Utopija” notiek 4.posmos, Falkors boulderinga centrs
kāpšanas zālē, Ūnijas ielā 14, Rīgā, 3.stāvā.
- 1.posms: 2022.gada 5.februāris;
- 2.posms: 2022.gada 16.aprīlis;
- 3.posms: 2022.gada 18.jūnijs;
- 4.posms: 2022.gada 17.septembris.
III. Organizatori
5. Sacensības organizē Sporta un industriālās kāpšanas asociācija, Falkors
boulderinga centrs un Latvijas Alpīnisma savienība.
6. Sacensību galvenais tiesnesis Rolands Ruģēns.
7. Atbildīgais par maršrutiem Rolands Ruģēns.
8. Sacensības līdzfinansē no valsts budžeta līdzekļiem.
IV. Dalībnieki
9. Sacensībās var piedalīties dalībnieki dzimuši 2010 gadā un vecāki.
10. Katrā kvalifikācijas setā maksimālais dalībnieku skaits – 50.
11. Dalībnieki var pieteikties startēt vienā no grupās:
- Sportistu grupa (A) – dalībnieki, kas uzskata sevi par sportistiem un vēlas
kāpt šajā grupā.
- Amatieru grupa (F) – dalībnieki, kuri nesen uzsākuši kāpšanu,
nodarbojas ar kāpšanas sportu amatieru līmenī un kāpj maršrutus līdz
sarežģītības pakāpei 7a+. Ja dalībnieks pieteiksies grupā amatieri, bet
sacensībās izkāps maršrutu, kura sarežģītības pakāpe ir 7a+, dalībnieks
automātiski pāriet grupā sportisti.

V. Sacensību norise
12. Sacensības notiek pēc festivāla principa. Katras grupas ilgums 6h. Doto
maršrutu skaits – 80.
13. Sacensību programma
Sacensību 1.grupa 9:00 - 15:00;
Sacensību 2.grupa 15:30 - 21:30.
14. Ar galvenā tiesneša rīkojumu, sacensību programmā var būt izmaiņas.
VI. Pieteikšanās, reģistrēšanās kārtība
15. Sacensībām dalību piesaka reģistrējoties elektroniski. Reģistrēšanās
sākums, 3 nedēļas pirms sacensībām, pēdējā reģistrēšanās diena, divas dienas pirms
sacensībām. Reģistrēšanās anketa būs pieejama trīs nedēļas pirms sacensībām
www.climbing.lv un Facebook - Falkors Bouldringa centrs mājaslapā. Reģistrācijas
pieteikumu pēc elektroniskās reģistrācijas slēgšanas, divas dienas pirms sacensībām
var iesūtīt e-pastā rolandsrugens@inbox.lv
16. Sekot līdzi jaunumiem (www.climbing.lv un sociālajos tīklos Facebook un
Instagramm), epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, sakarā ar ko noteikumi dalībai
sacensībās var mainīties.
17. Ja reģistrēts dalībnieks nevar ierasties uz sacensībām, tad jāinformē par to
sacensību organizatori.
18. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava
veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apliecina ar ārsta vai personīgo parakstu
pieteikumā, vai ārsta izziņu.
19. Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību
sacensībām apliecina ar ārsta vai vecāku parakstu pieteikumā, vai ārsta izziņu.
VII. Dalības maksa
20. Dalības maksa sacensībās ir 20,00 EUR.
21. Dalībnieks ir piereģistrējies, kad ir samaksāta dalības maksa.
22. Dalības maksu var veikt ar pārskaitījumu:
"Sporta un Industriālās kāpšanas asociācijas" biedrība Reģ. Nr. 40008081758
Ropažu iela 140, Rīga, Latvija, LV 1006
AS SWEDBANKA
LV75HABA0551036705019
Pamatojums: Vārds, Uzvārds, “Mini Utopija 2022”
23. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās sedz komandējošā
organizācija vai paši dalībnieki.

VIII. Sacensību vērtēšana
24. Sacensības kārta notiek atklāti, ieskaitē tiek ņemti vērā visi 80 maršruti.
Sacensību startu var uzsākt jebkurā laikā, grupā, kurā sportists ir reģistrēts. Sacensību
norise ievērojot godīgas spēles principu, dalībnieks reģistrē savu rezultātu patstāvīgi,
aizpildot savu kartiņu, vai maršrutu izkāpts ar pirmo (F), vai n-to (R) reizi. Rezultāta
noteikšanai summē dalībnieka iegūtos punktus par maršrutu izkāpšanu. Katra
maršruta vērtību nosaka cik daudz dalībnieku to ir izkāpuši. Jo mazāks dalībnieku
skaits ir izkāpis maršrutu, jo vērtīgāks tas ir (Piemēram: Maršruta vērtība 100pk., ja
maršrutu izkāps 100 dalībnieki, tad maršruta vērtība samazinās 100/100 un paliek
1pk, ja maršrutu izkāpj 2 dalībnieki, tad maršruta vērtība samazinās100/2 un paliek
50pk.). Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš pirmais
iesniedzis rezultātu kartiņu. Kartiņu iesniegšanas laiku fiksē tiesneši. Ja dalībnieks
nav ievērojis godīgas spēles principu (ko ir fiksējuši tiesneši, vai pretenzijas izteikuši
citi sacensību dalībnieki iesniedzot protestu) un ir veicis apzinātu krāpšanos atzīmējot
nepareizus rezultātus, dalībnieks var tikt diskvalificēts.
IX. Protesti
25. Iesniedzami ne vēlāk kā 30 minūtes pēc rezultātu paziņošanas.
X. Apbalvošana
26. Apbalvošana notiks klātienē individuāli, pēc rezultātu apkopošanas, pēc
otrā seta.
27. Sacensību katrā posmā apbalvo pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus
amatieru un sportistu grupās, sieviešu un vīriešu konkurencē. Pēc sacensību
noslēdzošā 4.posma, apkopo visu posmu rezultātus. Apbalvo stiprākos trīs
dalībniekus sportistu un amatieru grupās, vīriešu un sieviešu konkurencē.
28. Sacensību posmu godalgoto vietu ieguvējus, sportistu un amatieru grupās,
sieviešu un vīriešu konkurencē, apbalvo ar medaļām un piemiņas balvām.
29. Kopvērtējuma stiprāko dalībnieku sportistu un amatieru grupā, sieviešu un
vīriešu konkurencē, apbalvo ar “Mini Utopija 2022.” kausu un piemiņas balvu.
Kopvērtējuma otrās un trešās vietas ieguvējus, sportistu un amatieru grupā, sieviešu
un vīriešu konkurencē, apbalvo ar piemiņas balvām.
XI. Papildus informācija
30. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.
31. 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, Falkors boulderinga centrs,

Latvijas Alpīnistu savienības tīmekļa vietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās
pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē.
32. Dalībnieki un organizatori ievēro 28.09.2021. Ministru Kabineta
noteikumus Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai”. un Ministru Kabineta noteikumu Nr. 720 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” prasības.
33. Organizatori nodrošina Ministru Kabineta noteikumu Nr. 720 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.24.punktā noteiktās prasības attiecībā uz
publisku pasākumu organizēšanu.
34. Organizatori un dalībnieki ievēro „Latvijas Alpīnistu savienības (LAS)
organizēto sacensību sanitāro protokolu”.
35. Atbildīgā persona par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas
uzraudzību – Kristaps Brūns.
36. Nolikuma 32-35 punktā minētās prasības ir spēkā, līdz kārtējām izmaiņām
MK noteikumos un mainoties tiesiskajam regulējumam nolikumā var būt izmaiņas.
37. Papildus informāciju par sacensību norisi var saņemt pa tālruni
+37129602370 vai e-pastu: rolandsrugens@inbox.lv
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