APSTIPRINU:
SIA “R.A.Serviss”
I.Odziņa
____________________

APSTIPRINU:
Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils”
direktore M. Vilciņa
____________________________
27.09.2022.

LATVIJAS KAUSA 2.POSMS KĀPŠANAS SPORTĀ
BOULDERINGĀ JAUNIEŠIEM
NOLIKUMS
I Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Latvijas kausa 2.posms kāpšanas
sportā boulderingā jauniešiem (turpmāk – Sacensības).
2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt kāpšanas sportu kā veselīgu un
sportisku dzīves veidu.
3. Sacensību uzdevums ir noskaidrot 2022. gada stiprākos Latvijas jauniešus kāpšanas
sporta disciplīnā boulderings.
4. Sacensības tiek iekļautas jauniešu 2022. gada Latvijas kāpšanas sporta reitingā.
II Sacensību norises laiks un vieta
5. Sacensības notiek 2022. gada 12. novembrī, Duntes ielā 19a, Rīgā. Sacensību
nolikums un informācija par sacensībām tiek publicēta interneta vietnē www.climbing.lv un
www.rsp.lv .
III Sacensību organizatori
6. Sacensības organizē Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils” (Reģ. Nr.
90011625507) un SIA R.A.SERVISS” aktīvās atpūtas veikalu un kāpšanas zāli “Virsotne”,
sadarbībā ar Latvijas Alpīnistu savienību un biedrību “Stratus Z”.
7. Sacensību galvenais tiesnesis – Jekaterina Koževņikova, tālr. 22336031.
IV Sacensību dalībnieki
8. Sacensībās piedalās jaunieši šādās vecuma grupās, atsevišķi meitenes un zēni:
8.1. Grupa B 2003. – 2004. gadā dzimušie;
8.2. Grupa C 2005. – 2006. gadā dzimušie;
8.3. Grupa D 2007. – 2008. gadā dzimušie;
8.4. Grupa E 2009. – 2010. gadā dzimušie;
8.5. Grupa H 2011. – 2014. gadā dzimušie.
V Sacensību norise
9. Dalībnieka reģistrācija sacensībām tiek uzsākta 30 min pirms grupas starta sākuma
un pārtraukta 10 min pirms grupas starta sākuma.
10. Maršrutu izrādīšana notiek 10 minūtes pirms grupas starta sākuma.

11. KVALIFIKĀCIJA
11.1. Kvalifikācijas norise:
08:30 – 09:30 Kvalifikācija grupai H
09:40 – 10:40 kvalifikācija grupai H
11:00 – 12:00 kvalifikācija grupai E
12:20 – 13:20 kvalifikācija grupai D
13:40 – 14:40 kvalifikācija grupai CB
11.2. Katrā kvalifikācijas grupā maksimālais dalībnieku skaits – 30. Ja vienā grupā
būs pietiekušies vairāk dalībnieku, tad organizators patur tiesības mainīt sacensību grupas
laiku.
11.3. Kvalifikācija notiek 1 stundu, iekļauti 8 maršruti. Katram maršrutam tiek doti
ne vairāk kā 5 mēģinājumi.
11.4. Sportisti startē rindas kārtībā, izvēloties maršrutus sev vēlamā secībā. Vienā
piegājienā var veikt vienu mēģinājumu, atkārtots mēģinājums tikai rindas kārtībā.
11.5. Ar galvenā tiesneša rīkojumu, var tikt pagarināts kvalifikācijas laiks konkrētai
grupai, attiecīgi mainot sacensību turpmāko norises laiku.
12. FINĀLS
12.1. Fināls tiek organizēts E, D, C, B grupām, ja kvalifikācijas grupā piedalās vairāk
kā 8 dalībnieki. H grupai fināls netiek organizēts.
12.2. Finālā iekļūst 6 labākie sportisti - meitenes un zēni.
12.3. Fināla norise:
16:00 – 16:30 Izolācijas zona grupām E, D, C, B
16:30 – 18:30 Fināla starts E,D,C, B grupām.
12.4. Finālā iekļauti 3 maršruti. Uz maršrutu sportistam tiek dots laiks 4 minūtes.
Noteiktajā laikā sportists var kāpt maršrutu neierobežotu mēģinājumu skaitu. Sportisti kāpj
maršrutus secīgi vienu pēc otra ar 4 min atpūtas intervālu starp maršrutiem.
13. Apbalvošana notiek uzreiz pēc fināliem un rezultātu apkopojuma.
VI Pieteikšanās un reģistrācijas kārtība
14. Pieteikšanās Sacensībām līdz 2022. gada 4.novembrim interneta vietnē
https://forms.gle/wZS3PMvPrVq82Ja29. Sacensību organizators patur tiesības pārtraukt
reģistrāciju, ja ir pieteikušies vairāk nekā 30 dalībnieki vienā grupā.
15. Rakstisks pieteikums (pielikums) jāiesniedz sacensību dienā 30 minūtes pirms
savas grupas starta.
16. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības
stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apliecina ar personīgo parakstu pieteikumā, vai iesniedzot
ārsta izziņu.
17. Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām
apliecina ārsta izziņa vai to apstiprina viens no vecākiem ar savu parakstu. Ja dalībnieku
Sacensībām piesaka izglītības iestāde, tad Sacensību dalībnieka veselības atbilstību
Sacensībām apstiprina izglītības iestādes vadītājs / komandas pārstāvis.
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18. Sacensību dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem, kas pēc
Sacensību organizatora pieprasījuma ir jāuzrāda.
19. Organizators nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.
VII Dalības maksa
20. Sacensību dalības maksa:
20.1. Reģistrējoties un veicot maksājumu līdz 2022. gada 4.novembrim - 10 EUR;
20.2. Reģistrējoties un veicot maksājumu no 2022. gada 4. novembra līdz 11.
novembrim – 15 EUR;
20.3. Reģistrējoties un veicot maksājumu sacensību dienā - 20 EUR.
21. Reģistrācijas maksu veic ar pārskaitījumu.
Rekvizīti: Biedrība “Stratus Z”,
Reģ. Nr. 40008067646
A/S Swedbanka, konts: LV74HABA0551002809745
Maksājuma mērķis: „Vārds, Uzvārds dalība boulderinga sacensībās”.
22. Nepieciešamības gadījumā var tikt izrakstīts rēķins. Rēķins jāpiesaka pirms
sacensībām sacensību sekretārei Inga Liepiņai, nosūtot pieteikumu uz e-pastu
Inga.Liepina@lspa.lv .
23. Dalībnieka neierašanās gadījumā uz sacensībām, dalības maksa netiek atmaksāta.
24. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās sedz komandējošā organizācija
vai paši dalībnieki.
VIII Sacensību vērtēšana
25. Sacensības vērtē sacensību organizatoru pārstāvji, ņemot vērā šādus nosacījumus:
25.1. izkāpto maršrutu skaits, fiksēto zonu skaits,
25.2. mēģinājumu skaits uz TOP aizķeri un mēģinājumu skaits uz zonas aizķeri;
25.3. ieskaitē iekļauj visus maršrutus.
26. Sacensības ietvaros visi dalībnieki tiek vērtēti atsevišķi katrā vecuma grupā un
atsevišķi meitenēm un zēniem.
27. Vienādu rezultātu gadījumā finālā tiks ņemts vērā kvalifikācijas rezultāts.
28. Pēc iegūtās vietas sportisti no Latvijas saņem reitinga punktus ieskaitei
boulderingā attiecīgajā vecuma grupā.
IX Protestu iesniegšana
29. Protestu var iesniegt ne vēlāk kā 30 minūtes pēc rezultātu paziņošanas.
30. Protesta maksa ir 50 EUR.
31. Ja protests ir pamatots, protesta maksa tiek atgriezta. Ja protests nav pamatots protesta maksa netiek atgriezta un tā tiek ieskaitīta Biedrība “Stratus Z” norēķinu kontā.
X Apbalvošana
32. Sacensībās apbalvo katras grupas pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus.
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33. Sacensību godalgoto vietu ieguvējus apbalvo ar
piemiņas balvām.

diplomiem, medaļām un

XI Papildus informācija
34. Organizators nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu
Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos” prasības.
35. Sacensību laikā būs nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība.
36. 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 Latvijas Alpīnistu savienības tīmekļa vietnēs
(tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un
tiešraidē.
37. Zālē drīkst ienākt tikai ar maiņas apaviem.
38. Informācija par sacensībām - Jekaterina Koževņikova tālr. 22336031, e-pasts:
jkozevnikova3@edu.riga.lv

J.Koževņikova
22336031
Latvijas Alpīnistu savienības
prezidents N.Reinbergs
SASKAŅOTS elektroniski
27.09.2022.
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Pielikums
nolikumam “Latvijas kausa 2.posms kāpšanas sportā
Boulderingā jauniešiem”
PIETEIKUMS

Latvijas kausa 2.posms kāpšanas sportā Boulderingā jauniešiem
___________________________
(Organizācijas, izglītības iestādes, kluba nosaukums)
N.p.k

Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Vecuma
grupa

Paraksts par veselības
atbilstību sacensībām
(nolikuma 18.-19.punkts)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Apstiprinām, ka uzrādītie dalībnieku dati ir pareizi.
Jūsu dalībnieku personas datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, kontaktinformācija, izglītības
iestāde, vecuma grupa utml.) 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/treneris

/____________________/

Tālrunis: _______________ E-pasts: _____________________
Iestādes vadītājs

/____________________/
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