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Latvijas Alpīnistu savienības      
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        _____________________ 

        2023.gada 27.janvārī 

 

Sacensības alpīnisma tehnikā  “Alima Romanova kauss 2022” 

NOLIKUMS 

 
1. Mērķis un uzdevums: 

 

1.1. Popularizēt sasaišu tehnikas sacensības uz mākslīgā reljefa.  

1.2. Noteikt labākās komandas divnieku sasaitēs. 

 

2. Vieta un laiks: 

 

2.1. 2023. gada 11 martā, plkst. 10:00. 

TSI Sporta zāle; Lomonosova 1, Rīga. 

 

3. Organizatori: 

3.1. Sacensības organizē biedrība „Traverss” (reģ. Nr.40008040849), sadarbībā ar Latvijas Alpīnistu 

savienību (reģ. Nr.40008022167) (turpmāk – LAS)  

3.2. Sacensības vada LAS apstiprināta tiesnešu kolēģija.  

3.3. Galvenais tiesnesis: Oļegs Siļins. Distances priekšnieks: Vladimirs Stepanovs. Sekretāre: 

Margarita Peteļina. 

 

4. Dalībnieki: 

 

4.1. Sacensībās var piedalīties visi interesenti, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu.  

4.2. Katrā komandā startē divi salībnieki. 

 
5. Sacensību programma: 

5.1. Sacensības notiek saskaņā ar LAS 06.07.2021. noteikumiem Nr.1 “Alpīnisma tehnikas sacensību 

noteikumiem“ (turpmāk – Noteikumi) (https://site-

632011.mozfiles.com/files/632011/Alpin_tehn_sac_Noteikumi_2021_- _06_07_021_.pdf ). 

5.2.  Komandas veic kvalifikācijas distances secībā, kas tiek noteikta izlozes gaitā 30 min. pirms 

pirmās komandas starta.  

5.3.  Piecas komandas, kuras parādījušas labākos rezultātus kvalifikācijas distancēs, kvalificējas fināla 

distancei. 

5.4.  Starta kārtība fināla distancē tiek noteikta pēc rezultātiem, ko komandas uzrādījušas kvalifikācijas 

distancē (komanda, kura uzrādījusi vislabāko rezultātu kvalifikācijas distancē startēs pēdējā). 

5.5. Sacensību uzvarētāji tiek noteikti pēc fināla distance rezultātiem. Rezultāti tiek apkopoti kā punktu 

skaits, kas veidojas no laika rezultāta, kurā tiek veikta distance un iegūto soda punktu skaita.  



5.6. Sacensību distancēs var tikt iekļauti jebkuri kalnu tūrisma un alpīnisma tehnikas elementi, kas tiek 

izmantoti sasaišu darbā (brīvā kāpšana, pārvietošanās pa margām, svārsts, pacelšanās izmantojot MAP, 

glābšanas darbu elementi u.c.)  

5.7. Ne vēlāk kā diennakti pirms sacensību sākuma kluba „Traverss” mājas lapā tiek publicēta shēma 

un kvalifikācijas distances apraksts.  

5.8. Shēma un fināla distances apraksts tiek izsniegts komandām ne vēlāk kā pus stundu līdz pirmās 

komandas starta sākumam.  

5.9.  10.00. Sacensību atklāšana. 

10.10. Iepazīšanās ar kvalifikācijas distanci.  

10.30. Pirmās komandas starts kvalifikācijas distancē.  

15.00*. Iepazīšanās ar fināla distanci.  

15.30*. Pirmās komandas starts fināla distancē.  

18.00*. Apbalvošana.  

5.10. * Norādītais laiks ir aptuvens un ir atkarīgs no komandu skaita, kas ir pieteikušās dalībai un 

komandu laika rezultāta, kurā tiks izietas distances.  

 

5.11.Sacensību laikā visiem dalībniekiem, to atbalstītājiem un skatītājiem tiks nodrošinātas vieglas 

uzkodas, tēja un kafija. 

  

6. Pieteikumi, reģistrācijas kārtība 

 
6.1. Komandu reģistrācija notiek  kluba „Traverss” mājas lapā (www.traverss.lv)  līdz 09.03.2023.  

Uzmanību – kopā dalībai tiek reģistrētas ne vairāk kā 20 komandas!  

6.2.  Sacensību norises vietā dalībniekiem ir jāierodas ne vēlāk kā 30 min. pirms sacensību sākuma 

laika, kas ir noteikts sacensību nolikumā.  

 

7. Finansējums 

 

7.2. Dalības maksa - 30 EUR no katras komandas.(kluba Traverss biedriem EUR 20) 

7.3. Komandas, kas piesakās dalībai vēlāk par 09.03.2022. tiek piereģistrētas sacensībām brīvo vietu 

gadījumā, iemaksājot dalības maksu 40 EUR apmērā.  

7.4   Biedrība "Traverss":  

Adrese: Dravnieku 14-61, Riga, LV-1021, Latvia Reģ. Nr. 40008040849 

Swedbank, SWIFT kods: HABALV22     konts: LV95HABA000140J045742 

Maksājuma mērķis “Par dalību sacensībās (komandas nosaukums) 

8. Dalībnieku ekipējums: 

 

6.1. Sacensību laikā dalībniekiem jābūt ekipētiem ar visu nepieciešamo, lai nodrošinātu drošināšanu un 

pārvietošanos pa klinšu reljefu (iekares sitēmas, ķiveres, virves, trepītes, karabīnes utl.). Izmantot drīkst 

tikai aprīkojumu, kam nav acīmredzamu defektu un kam piemīt ražotāja vai UIAA kvalitātes 

sertifikāts. 

 

9. Apbalvošana: 

 

Komandas, kas izcīnīs pirmās trīs vietas fināla distancē tiks apbalvotas ar diplomiem, medaļām un 

vērtīgām balvām. Komandai, kas izcīnīs pirmo vietu, tiks pasniegts pārejošais sacensību kauss. Uz 

kausa tiks iegravēti komandas dalībnieku uzvārdi un sacensību norises gads. 

 

10. Sacensību organizētāji: 

 

Klubs “Traverss” info@traverss.lv, www.traverss.lv, Oļegs Siļins,  Vladimirs Stepanovs. 

http://www.traverss.lv/

