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Starptautiskās sacensības alpīnisma tehnikā komandām
“REMOSS KAUSS 2020”
NOLIKUMS
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Popularizēt un veicināt alpīnisma tehnikas sacensības Latvijā;
1.2. Noskaidrot labākās komandas alpīnisma tehnikā;
1.3. Attīstīt starptautiskās pieredzes apmaiņu starp dažādu dalībvalstu pārstāvjiem.
2. VIETA UN LAIKS
2.1.Sacensības tiek organizētas Jelgavas Sporta hallē (Mātera iela 44A, Jelgava) 2020. gada 22. februārī.
3. ORGANIZATORI
3.1.Sacensības organizē Biedrība REMOSS, reģ. Nr. 40008033762, sadarbībā ar sacensību atbalstītājiem.
Sacensības tiesā Biedrības REMOSS pārstāvji.
3.2.Sacensību galvenais tiesnesis: Normunds Hofmanis, tālr. +371 29539836 (LV, RUS)
3.3.Sacensību distanču priekšnieks: Nauris Hofmanis, tālr. +371 28647114 (LV, ENG, RUS)
4. DALĪBNIEKI
4.1. Sacensības paredzētas komandām 4 cilvēku sastāvā, no kurām vismaz 1 dāma.
4.2. Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kas vecāki par 2003. dzimšanas gadu.
4.3. Dalībniekiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, dalība sacensībās atļauta ar trenera vai vecāku piekrišanu.
4.4. Sacensības tiek organizētas divās grupās: sportisti un amatieri. Maza komandu skaita gadījumā
organizatori patur tiesības abas grupas apvienot.
4.5. Katra komanda ir atbildīga par savu komandas un individuālo inventāru. Tiesneši pirms komandas starta
distancē pārbauda komandas inventāra atbilstību noteikumiem, un tā neatbilstības gadījumā drošības
apsvērumu dēļ komanda var netikt pielaista distancei.
5. PIETEIKUMI
5.1. Reģistrācija komandām norisinās elektroniski līdz 2020. gada 18. februārim, aizpildot pieteikuma
veidlapu šeit: https://forms.gle/8yTsxB9jTMXKqTUr7
5.2. Reģistrācija var tikt slēgta ātrāk, ja komandu skaits sasniedz 25.
5.3. Pēc reģistrācijas komanda saņems apstiprinājumu uz norādīto e-pasta adresi.
5.4. Līdz 20.02.2020 uz komandu pārstāvja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīti distanču apraksti un shēmas,
kā arī ieteicamā inventāra saraksts.
5.5. Papildus jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar organizatoriem remoss.latvia@gmail.com vai pa
iepriekš norādītajiem tālr. nr.
6. SACENSĪBU PROGRAMMA
6.1. Sacensības tiek organizētas 2020. gada 22. februārī.
6.2. Komandu reģistrācija no plkst. 8.30 līdz 9.00.
6.3. Sacensību atklāšana plkst. 9.00
6.4. Distanču parādīšana un izskaidrošana plkst. 9.15
6.5. Distanču veikšanas laiks no plkst. 10.00 līdz 18.00.
6.6. Apbalvošana plkst. 19.00
6.7. Sacensību programma var mainīties atkarībā no komandu skaita. Organizatoriem ir tiesības sacensību
programmu mainīt pēc saviem ieskatiem un nepieciešamības, savlaicīgi informējot sacensību
dalībniekus.

7. DISTANCES
7.1.Sacensību distancēs iespējami dažādi alpīnisma tehnikas elementi: horizontālas, vertikālas margas,
glābšanas darbi, dry tooling, speleo, nolaišanās, drošināšanas staciju izveidošana, elementu ierīkošana,
svārsts, u.c.
7.2. Komandas startē ar sertificētu inventāru atbilstoši noteikumiem. Organizatori nodrošina distanču
aprīkošanu ar atbilstošu inventāru. Atsevišķās distancēs organizatori nodrošina nepieciešamo inventāru.
8. VĒRTĒŠANA
8.1. Sacensības tiek tiesātas pēc Latvijas alpīnistu savienības apstiprinātiem alpīnisma sacensību
noteikumiem, ņemot vērā organizatoru norādītos precizējumus distanču aprakstos.
8.2. Komandas rezultātu nosaka, summējot distancēs iegūtos punktus un atņemot soda punktus. Vienādu
punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem komanda, kura distancēs kopsummā pavadījusi mazāk laika.
8.3. Pretenziju gadījumā komanda var iesniegt protestu, iemaksājot drošības naudu Eur 20,00 apmērā.
Pretenziju komanda noformē rakstveidā un kapteinis to iesniedz organizatoriem ne vēlāk kā pus stundu
pēc rezultātu paziņošanas. Ja protests atzīstams par pamatotu, iemaksātā drošības nauda tiek komandai
atmaksāta. Ja protests atzīstams par nepamatotu, drošības naudu neatmaksā.
9. APBALVOŠANA
9.1. Pirmo trīs vietu ieguvušās komandas katrā grupā tiek apbalvotas ar medaļām un balvām.
9.2. Sporta grupā komanda, kas uzvarējusi, saņem ceļojošo kausu.
9.3. Organizatori par īpašiem nopelniem var piešķirt pēc saviem ieskatiem specbalvas atraktīvākajām
komandām.
10. DALĪBAS MAKSA
10.1. Sacensību organizatoriskos izdevumus sedz organizatori sadarbībā ar sacensību atbalstītājiem.
10.2. Dalības maksa sacensībās 40,00 Eur no komandas. Dalības maksu iemaksā sacensību norises dienā,
reģistrējoties sacensību vietā. Ir iespēja dalības maksu veikt ar pārskaitījumu, savlaicīgi par to informējot
organizatorus.
10.3. Ja komanda neierodas uz sacensībām, nevar piedalīties sacensībās tehniskās nesagatavotības vai
veselības apsvērumu dēļ, kā arī gadījumā, ja komanda tiek diskvalificēta, dalības maksa netiek atmaksāta.
11. PAPILDUS NOTEIKUMI
11.1. Sacensību dienā komandas dalībnieki ar parakstiem apliecina, ka piekrīt sacensību noteikumiem, ir
iepazinušies un apņemas tos ievērot, kā arī uzņemas pilnu atbildību par savu veselības stāvokli un tehnisko
sagatavotību. (Par nepilngadīgajām personām parakstās vecāks vai treneris.)
11.2. Sacensību organizatori var nepielaist komandu pie distances veikšanas, ja rodas pamatotas aizdomas,
ka komandas dalībnieki atrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.
11.3. Dalībniekiem, treneriem un atbalstītājiem jāievēro drošības noteikumi sacensību norises vietā. Distanču
tuvumā atļauts atrasties tikai lietojot ķiveres!
11.4. Komandas pašas ir atbildīgas par personīgajām mantām un inventāru. Organizatori neatbild par
atstātajām mantām sacensību norises vietā.
11.5. Sacensību organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem sacensību laikā
uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.
11.6. Lai nodrošinātu sacensību kvalitatīvu norisi atbilstoši Nolikumam, reģistrējoties (aizpildot uz vietas
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.
11.7. Nolikums vienlaicīgi ir arī uzaicinājums uz sacensībām.

Jelgavā, 2019.gada 25. novembrī

