“VIRSOTNE” BOULDER FEST vol 3
Sacensību nolikums
1. Sacensību mērķi un uzdevumi:
1.1. Popularizēt sporta kāpšanu;
1.2. Noskaidrot stiprākos kāpējus Latvijā;
1.3. Aktīva, sportiska un veselīga dzīvesveida veicināšana.
2. Laiks, vieta un organizatori:
2.1. Sacensības notiek 2020.gada 31.oktobrī
2.2. Sacensību vieta “VIRSOTNE GYM”, iepirkšanās centrā “Sky & More”, Duntes ielā 19a, Rīgā.
Saite ar karti un sacensību atrašanās vietu:
https://g.page/virsotnegym?share
2.3. Sacensības organizē “VIRSOTNE GYM” un veikals “VIRSOTNE”, un Latvijas Alpīnistu savienība.
2.4. Sacensības atbalsta I/C “Sky & More”.
3. Dalībnieki, sacensību nosacījumi un programma:
3.1. Sportisti no Latvijas (2004 dz.g. un vecāki), pēc iegūtās vietas saņem reitinga punktus ieskaitei Kāpšanas sporta disciplīnā
boulderings.
3.2. Dalība sacensībās pieejama visiem interesentiem. Sacensības norisināsies 4 ieskaites grupās – A (sportistu) sieviešu un vīriešu
grupa; F (amatieru) sieviešu un vīriešu grupa.
3.3. Sacensību programma:
1. plkst. 8:00-9:50 – 1.seta starta laiks
2. plkst. 10:00-11:50 – 2.seta starta laiks
3. plkst. 12:00-13:50 – 3.seta starta laiks
4. plkst. 14:00-15: 50 – 4.seta starta laiks
5. plkst. 16:30-18:00 – finālistu paziņošana, izolācija finālistiem
6. plkst. 18:00-20:00 – fināls A un F grupas dalībniekiem
7. plkst. 20:00 – apbalvošana
8. plkst. 20:15 – 22:00 after party
9. plkst. 16:00-18:00 iespēja ik vienam piedalīties konkursos
4. Dalībnieku reģistrācija, dalības maksa:
4.1. Sacensībām jāreģistrējas veidlapā:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJaSmuv_y5LkgWHYb3R2Fnn9b9AVY93MmdT9k_zqcBR3ZAg/viewform?vc=0&c=0&w=1
dalība sacensībās tiek apstiprināta, kad ir veikts dalības maksas maksājums.
4.2. Dalības maksa, veicot iepriekšējo reģistrāciju līdz 2020.gada 27.oktobrim (ieskaitot) ir 17,00 eiro. Dalības maksa pēc 2020.gada
27. oktobra un sacensību dienā ir 25.00 eiro. Dalības maksu var veikt ar pārskaitījumu uz sekojošiem rekvizītiem:
SIA "R.A. SERVISS”, reģistrācijas Nr. LV40003763432
Konts: LV87RIKO0002013039733, AS “Luminor Banka”,SWIFT: RIKOLV2X
maksājuma mērķis: „Par dalību sacensībās Virsotne”
5. Uzvarētāju noteikšana - sacensību formāts.
5.1.Atlase notiek pēc festivāla principa. Katra seta ilgums 1h un 50min. Doto maršrutu skaits – 35. Rezultātā tiek ņemti 15 grūtākie
izkāptie maršruti un izkāpto maršrutu skaits ar pirmo vai vairāku mēģinājumu summu.
5.2. Finālā iekļūst:
A grupas 6 stiprākās sievietes un 6 stiprākie vīrieši.
F grupas 4 stiprākās sievietes un 4 stiprākie vīrieši.
5.3. A grupas fināls notiek pēc principa – katram dalībniekam tiek dotas 4 min uz katru maršrutu. Uz nākošo maršrutu pāriet
dalībnieki, kad visi finālisti ir mēģinājuši iepriekšējo.
5.4. F grupas fināls notiks pēc festivāla principa.
6. Apbalvošana
6.1. A grupā un F grupā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus ar diplomiem un piemiņas balvām. Kopējais balvu fonds tiks precizēts.
7. Papildus informācija
7.1. Skatītājiem un līdzjutējiem ieeja pasākumā bez maksas.
7.2. Interesējošos jautājumus par sacensībām un tās gaitu var uzdot zvanot Intai Dombrovskai pa tālruni +371 25964734 vai rakstot
uz e-pastu: zale@virsotne.lv.

