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Rīgas atklātās sacensības alpīnisma tehnikā un sporta tūrismā "Aldara
tornis" bērniem un jauniešiem
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas atklātās sacensības
alpīnisma tehnikā un sporta tūrismā “Aldara tornis” (turpmāk –Sacensības).
2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi :
2.1. Popularizēt alpīnismu un sporta tūrismu kā sporta veidu un aktīvas
atpūtas sastāvdaļu.
2.2. Veicināt pareizu alpīnisma un tūrisma tehnikas elementu pielietošanu.
3. Sacensību uzdevums ir:
3.1. Noskaidrot spēcīgākos sportistus šajās sporta disciplīnās.
3.2. Attīstīt un saglabāt alpīnisma tehnikas un sporta tūrisma tradīcijas.
4. Sacensības organizē Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale” (turpmāk BJC
„Daugmale”) (turpmāk – Organizators) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi un Latvijas Alpīnistu
savienību (Reģ. Nr. 40008022167).
II. Sacensību norises vieta un laiks
5. Sacensības notiek no 2022. gada 21.maijā BJC Daugmale stadionā
Maskavas ielā 283b, Rīgā un to sākums ir plkst. 9:30.
6. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta
tīmekļvietnēs www.intereses.lv un www.climbing.lv.
III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi
7. Sacensībās var piedalīties interešu izglītības iestāžu audzēkņi un citi
interesenti (turpmāk – dalībnieki) šādās vecuma grupās:
7.1. H grupa 2013. gadā dzimušie un jaunāki;
7.2. E grupa 2011. -2012. gadā dzimušie;
7.3. C grupa 2009.-2010. gadā dzimušie;
7.4. D grupa 2007- 2008.gadā dzimušie;
7.5. B grupa 2006.-2005. gadā dzimušie
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7.6. A grupa 2004. gadā dzimušie un vecāki līdz 25 gadu vecumam;
8.

Dalībnieks var startēt tikai vienā vecuma grupā.

9.
Pēc dalībnieka trenera pieteikuma un galvenā
apstiprinājuma, dalībnieks var startēt arī vecākā grupā.

tiesneša

10. Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Alpīnistu Savienības izstrādātiem
un 2021. gada 6. jūlijā apstiprinātiem sacensību noteikumiem “Alpīnisma tehnikas
sacensības noteikumi”.
11. Sacensību dalībnieku inventāram
sacensības noteikumi” noteiktajām prasībām

jāatbilst

“Alpīnisma

tehnikas

12. Sacensību norisē tiks izmantots Organizatora un Latvijas Alpīnistu
savienība inventārs.
13.
Sacensību programma:
13.1. plkst.9:30 – 10.00 E, D un C grupām sacensību vietā pieteikumu
iesniegšana;
13.2. plkst.10.00 konsultācijas, iepazīstināšana ar distancēm, izloze;
13.3. starts plkst. 10.30;
13.4. līdz plkst. 12.00 B, A grupai pieteikumu iesniegšana, izloze,
konsultācijas, iepazīstināšana ar distancēm un starts pēc E, D un C grupām.
13.5. Atkarībā no laika apstākļiem un dalībnieku skaita iespējamas izmaiņas.
13.6. Sacensībās paredzētas vairākas (vismaz 5) dažādas alpīnisma tehnikas
un sporta tūrisma distancēs (skatīt 2.pielikumu)
14. Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt, zvanot Gundegai
Meļķei tālr. 29729860 vai rakstot uz e-pastu Gmelke@edu.riga.lv vai Lindai Ansonei
uz tālr. 26729913 vai rakstot e-pastu: LAnsone6@edu.riga.lv.
IV. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām
15. Pieteikums dalībai Sacensībās reģistrācija jāiesniedz līdz 2022.gada
18.maijam
plkst.
24:00,
reģistrējoties
tīmekļvietnē
https://forms.gle/8WnAeMNZkvWjZ4H77
16. Komandas pārstāvja/izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu pieteikumu
(1.pielikums) iesniedz Sacensību dienā līdz plkst. 10:00.
17. Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, grupa,
klubs un treneris.
18. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava
veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apstiprina ar personīgo parakstu
pieteikumā, vai iesniedzot atbilstošu ārsta izziņu.
19. Nepilngadīgā Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa
Sacensībām apstiprina izglītības iestādes vadītājs/komandas pārstāvis.

atbilstību
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20. Sacensību dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentam
(pase, personas apliecība, skolēnu apliecība), kas pēc tiesneša pieprasījuma ir
jāuzrāda.
21. Organizators nodrošina ievērot Fizisko personu datu apstrādes likuma
prasības.
22. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par izglītojamo drošību saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumu prasībām, kādas jānodrošina izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos.
23. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo
personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā Sacensību
dalībnieks vai viņa pārstāvētā organizācija.
V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana
24. Sacensībās tiek apbalvoti meitenes un zēni (sievietes un vīrieši) atsevišķi
pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji.
25. Sacensību godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Organizatora
medaļām, diplomiem un/vai balvām.
IIX. Papildus informācija
26. Organizators nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu
Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs
un to organizētajos pasākumos” prasības.
27. Dalībnieki ievēro Ministru Kabineta 28.09.2021. noteikumus Nr. 662
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”;
28. Organizatori un dalībnieki ievēro Latvijas Alpīnistu savienības
26.07.2021. „Latvijas Alpīnistu savienības (LAS) organizēto sacensību sanitārais
protokols”
https://site632011.mozfiles.com/files/632011/covid_protokols_26_07_2020_.pdf
(2.pielikums).
29. Atbildīgā persona par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas
uzraudzību– Linda Ansone.
30. 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 Organizatoru un Latvijas
Alpīnistu savienības tīmekļa vietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības
arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē.
31. Dalībnieki uz sacensībām ierodas un startē ar savu sacensību inventāru.
32. Sacensību laikā būs nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība.
33. Protesti un iebildumi adresēti sacensību galvenajam tiesnesim tiek
pieņemti tikai rakstveidā ne vēlāk kā 5 minūtes pēc konkrētā notikuma. Protesti un
iebildumi, kas tiek iesniegti vēlāk netiek izskatīti.
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34. Komandas pārstāvim pirms sacensību pieteikuma iesniegšanas ir jāsaņem
rakstveida piekrišana no nepilngadīgo sacensību dalībnieku likumiskajiem
pārstāvjiem vai pilngadīgajiem dalībniekiem par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts
audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un viņu personas dati var tikt apstrādāti.
35. Nolikums vienlaicīgi ir arī ielūgums uz sacensībām.

Direktors
Gundega Meļķe 29729860
gmelke@edu.riga.lv

E.Šāblis
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1.pielikums

PIETEIKUMS
Iestāde, organizācija__________________________________________
Dalībnieki:
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Grupa

Paraksts par
veselības
atbilstību
sacensībām
(skat. nolikuma
19.-20.punktu)

1.
2.
3.
4.
Komandas pārstāvis vai treneris:
Vārds, uzvārds

Kontaktinformācija
e-pasts
telefons

Apstiprinām, ka uzrādītie dalībnieku dati ir pareizi.
Jūsu dalībnieku personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, kontaktinformācija,
izglītības iestāde,) apstrādes mērķis – nodrošināt sacensību pakalpojuma sniegšanu, kā arī
uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanu.
Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto
juridisko pienākumu izpilde (Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumi Nr.1338 “Kārtība,
kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”).
Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:
1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem,
lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam,
likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst
pret apstrādi;
2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē
(Datu valsts inspekcijā).

Komandas pārstāvis
Iestādes vadītājs
/____________________/

/____________________/
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2. Pielikums
Alpīnisma tehnikas un sporta tūrisma elementi
1. H grupas dalībniekiem – tiks sagatavotas 4 distances, kur var tikt izmantoti
alpīnisma tehnikas un sporta tūrisma elementi – šķēršļu josla, paralēlās
margas, nolaišanās pa virvi, paralēlās margas, slīpās margas, pārcletuve,
nolaišanās.
2. E un D grupas dalībniekiem - tiks sagatavotas 4 distances, kur var tikt
izmantoti kāpšanas un alpīnisma tehnikas un sporta tūrisma elementi kāpšana caur šķēršļiem, paralēlās margas, slīpās margas, pārceltuve, dūlferi,
nolaišanās un mezglu siešana. D grupas dalībniekiem visos nolaišanās posmos
tiek dots dūlferis;
3. C grupas dalībniekiem tiks sagatavotas 4 distances, kur var tikt izmantoti
kāpšanas un alpīnisma tehnikas elementi - kāpšana caur šķēršļiem, paralēlās
margas, dūlferi, pārceltuve, svara pacelšana un mezglu siešana. D grupas
dalībniekiem visos nolaišanās posmos tiek dots dūlferis;
4. B grupas dalībniekiem tiks sagatavotas 4 distances, kur var tikt izmantoti
kāpšanas, alpīnisma tehnikas un sporta tūrisma elementi - kāpšana, MAP
(mākslīgie atbalsta punkti), svārsts un slīpais dūlferis, pārceltuve, mezglu
siešana C grupas dalībniekiem visos nolaišanās posmos netiek dots dūlferis;
5. A grupas dalībniekiem tiks sagatavotas 4 distances, kur var tikt izmantoti
kāpšanas, alpīnisma tehnikas un sporta tūrisma elementi - svārsts, dūlferis un
slīpais dūlferis, pārceltuve, svara pacelšana un nolaišana, Dry-Toolings ( vai ar
leduscirtņiem, vai ar ledus fifiem), MAP (Mākslīgie atbalsta punkti), mezglu
siešana. B grupas dalībniekiem visos nolaišanās posmos netiek dots dūlferis.
6. Iepazīstināšana ar distancēm sacensību dienā.

