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Latvijas kausa 1.posms kāpšanas sportā boulderingā Boulderfest vol4
NOLIKUMS

I. Mērķis un uzdevumi
1. Popularizēt kāpšanas sportu un starptautiska mēroga sacensības kāpšanas sportā.
2. Noskaidrot stiprākos kāpējus Latvijā.
3. Aktīva, sportiska un veselīga dzīvesveida veicināšana.
II. Laiks un vieta
4. Sacensības notiek 2022. gada 01.oktobrī, kāpšanas zālē “Virsotne”, iepirkšanās centrā
“Sky & More”, Duntes ielā 19a, Rīgā.
III. Organizatori
5. Sacensības organizē SIA R.A.SERVISS - aktīvās atpūtas veikals un kāpšanas zāle
“Virsotne”. Tiesnese – Inta Dombrovska.
6. Sacensības atbalsta Latvijas Alpīnistu savienība, “Sky&More” u.c.
7. Sacensības tiek līdzfinansētas no valsts budžeta līdzekļiem.
IV. Dalībnieki
8. Sacensībās piedalās sportisti kuri ir dzimuši 2006.gadā vai vecāki.
9. Sacensību programma:
1.seta starta laiks plkst. 8:30-10:30
2.seta starta laiks plkst. 10:40-12:40
3.seta starta laiks plkst. 12:50-14:50
Finālistu paziņošana, izolācija finālistiem plkst. 15:30-17:00
Fināls plkst. 18:30-19:30
Apbalvošana plkst. 20:00
V. Sacensību norise
10. Sacensības notiek pēc LAS izstrādātiem Latvijas Kāpšanas sporta sacensību
noteikumiem
11. Atlase notiek pēc festivāla principa. Katra seta ilgums 2h. Doto maršrutu skaits – 40.
Rezultātā tiek ņemti 15 grūtākie izkāptie maršruti un izkāpto maršrutu skaits ar pirmo vai
vairāku mēģinājumu summu.
12. Finālā iekļūst sportisti ar augstāko rezultātu atlases kārtā, 6 stiprākās sievietes un 6
stiprākie vīrieši.
13. Fināls notiek pēc principa – katram dalībniekam tiek dotas 4 minūtes uz katru maršrutu.
Uz nākošo maršrutu pāriet dalībnieki, kad visi finālisti ir mēģinājuši iepriekšējo.

VI. Pieteikšanās, reģistrēšanās kārtība
14. Sacensībām dalību piesaka elektroniski līdz 2022. gada 30.septembrim, aizpildot
anketu: https://forms.gle/UTZxsL5UJNCKtJ8HA
15. Pieteikumā jānorāda: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, valsts, komanda, dzimums,
pilsēta, komanda, e-pasts.
16. Ja reģistrēts dalībnieks nevar ierasties uz sacensībām, tad jāinformē par to sacensību
organizatori.
Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības
17.
stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apliecina ar ārsta vai personīgo parakstu pieteikumā, vai
ārsta izziņu.
18.
Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina
ar ārsta vai vecāku parakstu pieteikumā, vai ārsta izziņu.
VII. Dalības maksa
19. Dalības maksa līdz 2022. gada 25.septembrim ir 20,00 EUR, no 2022. gada 25.
septembra 25,00 EUR, sacensību dienā 30,00 EUR.
20. Dalībnieks ir piereģistrējies, kad ir iemaksāta dalības maksa,
21. Dalības maksu var veikt ar pārskaitījumu:
SIA "R.A. SERVISS”, reģistrācijas Nr. LV40003763432
Konts: LV87RIKO0002013039733,
AS “Luminor Banka”,SWIFT: RIKOLV2X
maksājuma mērķis: „Par dalību sacensībās Boulderfest vol4”

22. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās sedz komandējošā organizācija vai
paši dalībnieki.
VIII. Sacensību vērtēšana
23. Sacensības vērtē pēc Latvijas Alpīnisma savienības „ Latvijas Kāpšanas sporta
sacensību noteikumiem”, kas publicēti vietnē www.climbing.lv
24. Atlases kārtā tiek vērtēts izkāpto maršrutu daudzumu un vai tie tiek izkapti ar pirmo vai
vairāku mēģinājumu skaitu. Sportisti, ar visvairāk izkāpto maršrutu skaitu un ar mazāku
mēģinājumu skaitu, ierindojas augstākā vietā. Maršrutiem tiek piešķirts reizināšanas
koeficients, kurš ir atkarīgs no tā, cik daudz sportisti ir izkāpšu maršrutu. Maršruti, kurus ir
izkāpuši mazāk sportisti ir ar augstāku koeficientu.
25. Finālā tiek vērtēts ar kuru mēģinājumu tiek paņemta maršruta zonas aizķere un ar kuru
mēģinājumu tiek maršruts izkāpts. Sportisti, kuri izkāpj vairāk maršrutus ar mazāku
mēģinājumu skaitu iegūst augstāku sacensību rezultātu un vietu. Rezultātā kā pirmais tiek
skaitīts mēģinājumu skaits maršruta izkāpšanai kā otrais tiek vērtēts paņemto zonu skaits un
ar to mēģinājumi.
26. Finālā vienāda rezultāta gadījumā tiek skatīts sacensību atlases kārtas rezultāts.
27. Pēc iegūtās vietas dalībnieki saņem reitinga punktus, kas veidos Latvijas kausa
kopvērtējuma rezultātu.
IX. Protesti
28. Iesniedzami ne vēlāk kā 30 minūtes pēc rezultātu paziņošanas.
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X. Apbalvošana
29. Pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem un piemiņas balvām. Par Reitinga
kopvērtējuma uzvarētājus apbalvo ar kausiem gada noslēguma pasākumā.
XI. Papildus informācija
30. Organizators nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1338
„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” prasības.
31. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.
32. Informācija par sacensībām pa tālruni 25964734 vai rakstot uz e -pastu: zale@virsotne.lv.
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