
LATVIJAS KAUSS GRŪTAJĀ KĀPŠANĀ AR AUGŠĒJO DROŠINĀŠANU 

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

1.posms 

 

Nolikums 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šis nolikums ir papildinājums LATVIJAS KAUSA GRŪTAJĀ KĀPŠANĀ AR AUGŠĒJO DROŠINĀŠANU 

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM pamatnolikumam, un ir šī pamatnolikuma neatņemamā daļa  

2. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Latvijas kausa grūtajā kāpšanā ar augšējo 

drošināšanu bērniem un jauniešiem 1.posms (turpmāk –Sacensības) 

II. Vieta un laiks 

3. Sacensību norises vieta – TSI sporta centrā, Lomonosova iela 1, Rīga. 

2023. gada 26 februārī, plkst. 09:30. 

4. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta vietnēs 

www.traverss.lv un www.climbing.lv. 

III. Dalībnieki 

5. Dalībnieki sacensībās piedalās sekojošās grupās: 

D grupa - dalībnieki, kas dzimuši no 2008-2009 

E grupa – dalībnieki, kas dzimuši 2010-2011 

H grupa – dalībnieki, kas dzimuši 2012-2013 

Hm grupa - dalībnieki, kas dzimuši 2014.gadā un jaunāki 

IV. Pieteikšanās, reģistrēšanās kārtība 

6. Sacensībām dalību piesaka elektroniski: 

https://traverss.lv/index.php/lv/236-2023/lv/1452-latvijas-kauss-grutaja-kapsana-berniem-un-

jauniesiem-1-posms-lv 

V. Sacensību programma un vērtēšana 

7. Norises kārtība: 

plkst. 09:30 – 10:00 dalībnieku reģistrācija un dalībnieka starta kartiņas saņemšana; 

plkst. 10:00 – 10:30 sacensību atklāšana un noteikumu izskaidrošana; 

plkst. 10:45 ~ 12:15 dalībnieku starti maršrutos Hm un E grupām; 

plkst. 12:30 ~ 14:00 dalībnieku starti maršrutos H un D grupām. 

plkst. 14:30 sacensību dalībnieku apbalvošana. 

* Norādītais laiks ir aptuvens un ir atkarīgs no dalībnieku skaita, kas ir pieteikušies dalībai 

8. Sacensības norisinās katrai vecuma grupai četros maršrutos. Tie veidoti, izmantojot mākslīgās 

kāpšanas aizķeres un reljefu. Visiem dalībniekiem tiek nodrošināta augšējā drošināšana. 

https://traverss.lv/index.php/lv/236-2023/lv/1452-latvijas-kauss-grutaja-kapsana-berniem-un-jauniesiem-1-posms-lv
https://traverss.lv/index.php/lv/236-2023/lv/1452-latvijas-kauss-grutaja-kapsana-berniem-un-jauniesiem-1-posms-lv


9. Dalībnieki startē brīvi izvēlētā secībā, iekļaujoties organizatoru norādītajā sacensību starta laikā. 

10. Rezultātu nosaka, summējot katra maršruta sasniegtos punktus. 

11. Gadījumā, ja dalībniekiem vienāds maršrutu kopējo punktu skaits, tad tiek vērtēts kāpšanas laiks 

– jo ātrāk, jo augstāka vieta. 

12. Uzvarētājus nosaka atsevišķi zēniem un meitenēm. 

VI. Dalības maksa 

13. Reģistrācijas maksa 1.posmam: 

 Reģistrējoties līdz 21.02.2023. ieskaitot – 8.00 EUR 

 Reģistrējoties sacensībām no 22.02.2023. - 15.00 EUR; 

Pārskaitījumu veikt: 

Biedrība “Traverss” 

Reģistrācijas Nr. 40008040849, 

Konts: LV95HABA000140J045742 

Maksājuma mērķis: „ Vārds, Uzvārds, par dalību sacensībās LK 1.posms” 

VII. Kontakti 

14. Galvenais tiesnesis: – Vladimirs Stepanovs (tālr.29129834) 

15. Sacensību koordinators: Inta Dombrovska (tālr.25964734). 

 

  


