SACENSĪBU ALPĪNISMA TEHNIKĀ “ALIMA ROMANOVA KAUSS 2022”
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevums:
1.1. Popularizēt sasaišu tehnikas sacensības uz mākslīgā reljefa.
1.2. Noteikt labākās sasaišu komandas.
2. Vieta un laiks:
2.1. 2022. gada 12 martā, plkst. 10:00. TSI Sporta zāle; Lomonosova 1, Rīga.
3. Organizatori
3.1. Sacensības organizē biedrība Traverss un Latvijas Alpīnisma savienība
3.2. Galvenais tiesnesis: Oļegs Siļins.
3.3. Distances priekšnieks: Vladimirs Stepanovs.
3.4. Sekretāre: Margarita Peteļina.
3.5. Sacensības līdzfinansē no valsts budžeta līdzekļiem.
4. Dalībnieki, dalībnieku reģistrācija:
4.1. Dalībai sacensībās tiek pielaisti visi ieinteresētie.
4.2. Uzmanību – kopā dalībai tiek reģistrētas ne vairāk kā 20 komandas!
4.3. Uz sacensības norises vietu dalībniekiem ir jāierodas ne vēlāk kā 30 min. pirms
sacensību sākuma laika, kas ir noteikts sacensību reglamentā.
5. Sacensību norise
5.1. Sacensības kalnu tūrismā un sasaišu tehnikā, notiek pamatojoties uz LAS
izstrādātiem un apstiprinātiem noteikumiem.
5.2. Sacensību laikā dalībniekiem jābūt ekipētiem ar visu nepieciešamo, lai nodrošinātu
drošināšanu un pārvietošanos pa klinšu reljefu (iekares sitēmas, ķiveres, virves,
trepītes, karabīnes utl.). Izmantot drīks tikai aprīkojumu, kam nav acīmredzamu
defektu un kam piemīt ražotāja vai UIAA kvalitātes sertifikāts.
5.3. Sacensības sevī var iekļaut visus kalnu tehnikas elementus, kas tiek izmantoti sasaišu
darbā (brīvā kāpšana, pārvietošanās pa margām, svārsts, pacelšanās izmantojot
MAP, glābšanas darbu elementi u.c.).
5.4. Ne vēlāk kā diennakti pirms sacensību sākuma kluba „Traverss” mājas lapā tiek
publicēta shēma un kvalifikācijas distances apraksts.
5.5. Shēma un fināla distances apraksts tiek izsniegts komandām ne vēlāk kā pus stundu līdz
pirmās komandas starta sākumam.
5.6. Sacensību programma:
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.
* Norādītais laiks ir aptuvens un ir atkarīgs no komandu skaita, kas ir pieteikušās
dalībai un komandu laika rezultāta, kurā tiks izietas distances.

6. Pieteikšanās, reģistrēšanās kārtība
6.1. Sasaišu komandu reģistrācija notiek kluba „Traverss” mājas lapā (www.traverss.lv)
līdz 10.03.2022.
6.2. Sekot līdzi jaunumiem (www.climbing.lv un sociālajos tīklos Facebook un Instagram),
epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, sakarā ar ko noteikumi dalībai sacensībās var
mainīties.
6.3. Ja reģistrēts dalībnieks nevar ierasties uz sacensībām, tad jāinformē par to sacensību
organizatori.
6.4. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības
stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apliecina ar ārsta vai personīgo parakstu
pieteikumā, vai ārsta izziņu.
6.5. Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību
6.6. Sacensībām apliecina ar ārsta vai vecāku parakstu pieteikumā, vai ārsta izziņu.
7. Dalības maksa
7.1. Dalības maksa - 30 EUR no katras komandas.(kluba Traverss biedriem EUR 20)
7.2. Komandas, kas piesakās dalībai vēlāk par 10.03.2022. tiek piereģistrētas sacensībām
brīvo vietu gadījumā, iemaksājot dalības maksu 40 EUR apmērā.
7.3. Dalības maksu var veikt ar pārskaitījumu:
Biedrība "Traverss"
Reg. Nr. 40008040849
Swedbank
SWIFT kods: HABALV22
konts: LV95HABA000140J045742
Maksājuma mērķis: Vārdi, uzvārdi, Alima Romanova kauss 2022.

8. Sacensību vērtēšana
8.1. Komandas veic kvalifikācijas distances pēc kārtas, kas tiek noteikta izlozes gaitā 30
min. pirms pirmās komandas starta.
8.2. Piecas komandas, kas parādījušas labākos rezultātus kvalifikācijas distancēs, tiek
pielaistas pie fināla distance.
8.3. Starta kārtība fināla distancē tiek noteikta balstoties uz rezultātiem, ko uzrādīs
komandas kvalifikācijas distancē. (komanda, kas parādīs vislabāko rezultātu
kvalifikācijas distancē startēs pēdējā).
8.4. Sacensību uzvarētāji tiek noteikti pamatojoties uz fināla distance rezultātiem.
Rezultāti tiek apkopoti kā punktu skaits, kas veidojas no laika rezultāta, kurā tiek
veikta distance un iegūto soda punktu skaita.
9. Protesti
9.1. Iesniedzami ne vēlāk kā 30 minūtes pēc rezultātu paziņošanas
10. Apbalvošana:
10.1.
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.
11. Papildus informācija
11.1.
Organizatori nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.
11.2.
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, biedrības Traverss,
Latvijas Alpīnistu savienības tīmekļa vietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās
pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē.
11.3.
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.
11.4.
Organizatori nodrošina Ministru Kabineta noteikumu Nr. 720 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” 5.24.punktā noteiktās prasības attiecībā uz publisku
pasākumu organizēšanu.
11.5.
Organizatori un dalībnieki ievēro „Latvijas Alpīnistu savienības (LAS)
organizēto sacensību sanitāro protokolu”.
11.6.
Atbildīgā persona par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas uzraudzību
– Oļegs Mirošņikovs.
11.7.
Nolikuma 11.3 – 11.7. punktā minētās prasības ir spēkā, līdz kārtējām
izmaiņām MK noteikumos un mainoties tiesiskajam regulējumam nolikumā var būt
izmaiņas.
11.8.
Papildus informāciju par sacensību norisi var saņemt pa tālruni
+37129465694, +37129129834 vai e-pastu: info@traverss.lv.

SASKAŅOTS:
Latvijas Alpīnistu savienības
Kāpšanas sporta komisijas
vadītājs Valdis Puriņš
_____________________
2022. gada 15.februāris

