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Nolikums

Tautas klases sacensības kāpšanas sportā
‘’BOULDERINGS VISIEM’”individuāli un komandās
1. Mērķi un uzdevumi
1.1.Popularizēt sporta kāpšanu Latvijas jauniešu vidū;
1.2.Noskaidrot stiprākos amatierus un jauniešus sporta kāpšanā.
2. Vieta un laiks
2.1.Sacensības notiek 22.01.2022. SKK "Skala" (Rīga, Lomonosova
iela1,TSI sporta centrā, kāpšanas siena "Traverss").
3. Organizatori
3.1.Sacensības organizē Sporta kāpšanas klubs "Skala" un Latvijas
Alpīnisma savienība, sadarbībā ar klubu “Traverss’’.
3.2.Sacensības līdzfinansē no valsts budžeta līdzekļiem.
4. Dalībnieki
4.1.Sacensībās piedalās personas ar sadarbīgspējīgu vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu.
4.2. Sacensībās piedalās individuāli:
4.2.1. Jaunatnes gr.- no 2010.dz.g. EDCB gr.
4.2.2. F – amatieri (vīrieši, kas nav iekļauti 2021. g. Latvijas reitinga pirmajā
desmitniekā, bet sievietes – pirmajā sešiniekā);
4.2.3. Fi – iesācēji (ar sporta kāpšanu nodarbojās līdz 1 gadam).
4.3. Sacensībās piedalās Komandas:
4.3.1. J - Jaunatnes komandas (sportisti) (EDCBgr)
4.3.2. Fi - Iesācēju-amatieru komandas (1F +3Fi) (viens cilvēks
komandā var būt no amatieriem Fgr.).
4.3.3. F - Amatieru komandas (1A +3F) (viens cilvēks komandā var būt no
sportistiem Agr.).
4.4. Komandas - 4 dalībnieki (vismaz 1 siev.).
4.5. Komandām ir atvēlētas 10 minūtes dažādu grūtības pakāpju maršrutu
iziešanai katrā etapā. Uzdevums izkāpt pēc iespējas vairāk maršrutus
katram komandas dalībniekam. Komandu dalībnieku rezultātus
ieskaitīs individuālā ieskaitē.

5. Sacensību norise.
5.1. Sacensības tiesā pēc LAS apstiprinātiem sacensību noteikumiem
kāpšanas sportā.
5.2. Uzvarētājus nosaka komandu ieskaitē un katrā grupā atsevišķi
vīriešu un sieviešu konkurencē.
5.3. Sacensību programma
11.30. – reģistrācija
12.00 – 14.00 – indiv.starts F, Fi gr.(sportisti (Agr.) ārpus konkursa)
14.30 – 16.30 1set - komandu starts Jaun.gr.F,Fi gr
17.00 – 19.30 2set - komandu starts F,Fi gr.
20.00. – apbalvošana
5.4. Dalībniekam, pēc tam, kad tiesnesis ir ierakstījis dalībnieka rezultātu
par izmēģināto maršrutu individuālā rezultātu uzskaites kartē, ir
jāpārliecinās, ka rezultāts ir ierakstīts pareizi.
6. Pieteikšanās, reģistrācijas kārtība:
6.1.Sacensībām dalību piesaka elektroniski līdz 2022. gada
20.janvarim,
e-mail - skalaklubs@gmail.com vai
aizpildot facebook publicēto reģistrācijas formu. Sporta kāpšanas
klubs “Skala’’ t.+37126874625
6.2. Ja reģistrēts dalībnieks nevar ierasties uz sacensībām, tad jāinformē
par to sacensību organizatori.
6.3. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava
veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apliecina ar ārsta vai
personīgo parakstu pieteikumā, vai ārsta izziņu.
6.4. Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību
Sacensībām apliecina ar ārsta vai vecāku parakstu pieteikumā, vai
ārsta izziņu.
7. Dalības maksa
7.1. Dalības maksa
7.1.1. F,Fi gr. – 8,00 Eur (ja reģistrējas starta diena – 10,00 Eur),
7.1.2. Jaunatnes gr.- 7.00Eur
7.2. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās sedz komandējošā
organizācija vai paši dalībnieki.

8. Protesti
8.1. Iesniedzami ne vēlāk kā 30 minūtes pēc rezultātu paziņošanas.
9. Apbalvošana
9.1. Pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem un piemiņas balvām.
10. Papildus informācija
10.1. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.
10.2. 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.
10.3. Organizatori nodrošina Ministru Kabineta noteikumu Nr. 720 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.24.punktā noteiktās prasības attiecībā
uz publisku pasākumu organizēšanu.
10.4. Organizatori un dalībnieki ievēro „Latvijas Alpīnistu savienības (LAS)
organizēto sacensību sanitāro protokolu”.
10.5. Atbildīgā persona par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas
uzraudzību – Irina Grjazeva.
10.6. Informācija par sacensībām SKK SKALA pa tālruni t.+37126874625
vai rakstot uz e-pastu: skalaklubs@gmail.com.
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