
SASKAŅOTS 

Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma 

federācijas priekšsēdētāja Inga Liepiņa 

elektroniski akceptēja 
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Latvijas Alpīnistu savienības 

prezidents Normunds Reinbergs 

elektroniski akceptēja 

2022. gada __._________ 

 

 

LATVIJAS SPORTA TŪRISMA SACENSĪBU 2022 GADA  

KOPVĒRTĒJUMA – REITINGA 

NOLIKUMS 

  

I. MĒRĶI UN UZDEVUMI 

1. Attīstīt un saglabāt sporta tūrisma sacensību tradīcijas Latvijā. 

2. Noskaidrot 2022. gada labākos sportistus un komandas sporta tūrisma iemaņu 

apguvē. 

 

II. ORGANIZATORI 

3. Latvijas Alpīnisma savienība un Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācija 

sadarbība ar biedriem. 

 

III. NORISE  

4. Reitings tiek noteikts individuālajiem sportistiem un komandai. 

5. Kopvērtējumā - reitingā ieskaita 2022.gadā notikušo Latvijas kausa posmu un 

Latvijas skolēnu 76.spartakiādes sporta tūrisma atsevišķās distances: 

 

Laiks Vieta Nosaukums Organizators 

atbildīgais,  

Disciplīnas 

26.-27.02. 

2022. 

 

Jēkabpils Latvijas kausa 1.posma 

sacensības sporta tūrismā 

“Jēkabpils kauss 2022” 

Sporta klubs 

Mustangs, 

N.Pastars 

ITT; KTT 

23.04. 

2022. 

 

Rīga Latvijas kausa 2.posma 

sacensības „Rīgas Skolēnu pils 

32.atklātās sacensības sporta 

tūrismā” 

BJC „Rīgas 

Skolēnu pils”, 

I.Liepiņa 

 

KKP 

28.-29.05. 

2022. 

 

 

Jelgavas 

novads 

 

Latvijas čempionāts un 

meistarsacīkstes - Latvijas 

skolēnu 76.spartakiāde sporta 

tūrismā 

Biedrība 

“Remoss”, 

L.Hofmane, 

N.Hofmanis 

ITT; KTT; 

KKP 

15.-16.10. 

2022. 

Bauskas 

novads 

Latvijas kausa 3.posma 

sacensības sporta tūrismā “O. 

Kalpaka piemiņas kauss - 

2022” 

Misas pamatsk., 

I.Vaisjune 

ITT; KTT; 

KKP 

26.-27.11. 

2022. 

 

Robežnieku 

pamatskola, 

Krāslavas 

nov. 

Latvijas kausa 4.posma 

sacensības sporta tūrisma 

tehnikā “SAPSAN 2022”. 

Krāslavas BJC, 

A.Samsanoviča 

 

ITT; KTT 



IV. DALĪBNIEKI 

6. Sacensībās piedalās bērni, jaunieši un pieaugušie piecās vecuma grupās (turpmāk 

– dalībnieki): 

6.1. D grupa – visjaunākā grupa – 2010.gadā dzimušie un jaunāki; 

6.2. C grupa –  jaunākā grupa – 2008. – 2009.gadā dzimušie; 

6.3. B grupa – vidējā grupa – 2006. – 2007.gadā dzimušie; 

6.4. A grupa – vecākā grupa - 2002. – 2005.gadā dzimušie; 

6.5. P grupa – pieaugušo grupa – 2001.gadā dzimušie un vecāki. 

7. Visās vecuma grupās komanda sastāv no 4 dalībniekiem. C, B, A, P grupā 

komandas sastāvā jābūt vismaz 1 meitenei. D grupā – komandā dalībnieki neatkarīgi no 

dzimuma. 

 

V. VĒRTĒŠANA 

11.  Individuālais reitings tiek noteikts P; A; B; C; un D vecuma grupām, atsevišķi 

zēniem un meitenēm. Komandas reitings – pa vecuma grupām. 

12.  Individuālo reitingu nosaka pēc 5.punktā minēto sacensību sportista uzrādītajiem 

3 labākajiem rezultātiem individuālajās tūrisma tehnikas (ITT) distancēs. 

13.  Komandas reitingu nosaka pēc 5.punktā minēto sacensību komandas 

uzrādītajiem 5 labākajiem rezultātiem komandas sacensībās - tūrisma tehnikas (KTT) un 

kombinētā kontroles pārgājiena (KKP) sacensībās; 

14. Individuālie sacensību dalībnieki un komandas, kurām nav visas ieskaites 

atbilstoši nolikuma 12. un 13. punktam, neatkarīgi no iegūto punktu skaitu, reitingā 

ierindojas pēc komandām, kurām ir visas iepriekš minētās ieskaites. 

15. Vienādu punktu gadījumā, noteicošās sacensības ir Latvijas čempionāts sporta 

tūrismā (28.-29.05.2022). Gadījumā, ja arī tad punkti sakrīt, augstāku vietu ieņem 

komanda, kurai augstāks rezultāts KKP summā. 

 

VI. APBALVOŠANA 

16.  Individuālajā tūrisma tehnikas kopvērtējumā 1., 2., 3. vietu ieguvējus apbalvo ar 

diplomiem un medaļām. 

17.  Komandu kopvērtējumā 1., 2., 3. vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem un 

kausiem. 

18.  Organizatori var lemt par papildus balvu piešķiršanu. 

 

CITI NOTEIKUMI 

19.  Individuālajās sacensībās dalībnieks var piedalīties tikai vienas vecuma grupas 

ietvaros konkrētajās sacensībās.  

20.  5.punktā minēto sacensību organizatori – piecu darba dienu laikā pēc 

sacensībām LJSTF valdei iesniedz sacensību rezultātus nosūtot uz e-pastu: 

ljstf@inbox.lv. 

 

 

I.Liepiņa 371-26525949 

 

mailto:ljstf@inbox.lv

