APSTIPRINU
Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas
Direktora p.i. Dainis Skunstiņš
2016. gada ___. ____________

2016.GADA ATKLĀTĀS SACENSĪBAS ĀTRUMA KĀPŠANĀ.
NOLIKUMS
I. MĒRĶI UN UZDEVUMI
1. Popularizēt kāpšana sportu kā veselīgu un sportisku dzīves veidu.
2. Nostiprināt kāpšanas sporta tradīcijas.
3. Noskaidrot stiprākos sportistus ātruma kāpšanā.
II. VIETA, LAIKS
4. Sacensības notiek 2016. gada 3. decembrī, Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas (turpmāk –
RPPĢ) sporta zālē, Saharova ielā 35, Rīgā.
III. SACENSĪBU ORGANIZATORI
5. Sacensības organizē RPPĢ un Latvijas alpīnistu savienība. Sacensību galvenais tiesnesis Imants
Puhovs 29453015.
VI. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
6. Sacensībās piedalās bērni un jaunieši, pieaugušie (turpmāk – dalībnieki):
6.1. Dalībnieki startē meiteņu un zēnu konkurencē četrās vecuma grupās:
6.1.1.A grupa (pieaugušie) – 1997. g.dz. un vecāki.;
6.1.2. BC grupa (jaunieši) – 1998.-2000. g.dz.;
6.1.3. D grupa (bērni) – 2001.- 2002. g.dz.;
6.1.4. E grupa (bērni) – 2003. g.dz. un jaunāki.
6.2. Viens dalībnieks drīkst startēt tikai vienā grupā.
6.3. Maza dalībnieka skaita dēļ atsevišķas grupas var tikt apvienotas.
V. SACENSĪBU NORISE
7. Norises kārtība.
7.1. Plkst. 10.00-10.30 dalībnieku reģistrācija
7.2. Plkst. 10.30-11.00 maršrutu izrādīšana, starta kārtības izloze.
7.3. Sacensību sākums plkst. 11.00
7.4. Plkst. 15.00 sacensību noslēgums un apbalvošana.
8. Katrā grupā vispirms startā meitenes, tad zēni; vispirms E grupa, tad D grupa, tad BC grupa, tad
A grupa
9. Visās grupās norisinās kvalifikācijas kārta, uzreiz pēc grupas kvalifikācijas fināla kārta.
VI. SACENSĪBU NOTEIKUMI
10. Dalībniekiem jāievēro sporta zāles un mākslīgās kāpšanas sienas noteikumi.
11. Sacensības notiek balstoties uz Latvijas alpīnistu savienības 2001.gada janvāra apstiprinātiem
„Sacensību noteikumiem kāpšanas sportā” un Eiropas starptautisko ātruma kāpšanas sporta
noteikumiem.
12. Sacensības ātruma kāpšanā notiek divos dažādos maršrutos. Dalībnieka rezultātu nosaka
summējot uzrādīto laiku abos maršrutos. Dalībniekam rezultātu neuzrāda, ja viņš krīt (noraujas) vai
pārsniedz maksimālo laiku maršrutā 2 minūtes.
13. Pēc kvalifikācijas kārtas notiek fināla kārta, kur atkarībā no kvalificējošos dalībnieku skaita
grupās notiek ceturtdaļfināli, pusfināli un fināli. Fināla kārtas pārus sastāda izmantojot
kvalifikācijas kārtā uzrādītos rezultātus un pēc principā,
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ja grupā kvalificējušies vairāk kā 16 dalībnieki finālā tiek 16 labākie rezultāti: 1-16, 8-9, 4-13, 5-12,
2-15, 7-10, 3-14, 6-11;
ja grupā kvalificējušies 8-15 dalībnieki finālā tiek 8 labākie rezultāti: 1-8, 4-5, 2-7, 3-6;
ja grupā kvalificējušies mazāk kā 7 dalībnieki finālā tiek 4 labākie rezultāti: 1-4, 2-3.
Pāru zaudētājiem iegūto vietu nosaka pēc labākā uzrādītā rezultāta visās iepriekšējās kārtās.
14. Dalībnieku, kas fināla kārtā nepabeidz maršrutu no tālākās cīņas izslēdz. Otram dalībniekam
pārī pietiek pabeigt abus maršrutus un viņš tiek uzskatīts par pāra uzvarētāju.
14.1. Ja ¼ finālā abi dalībnieki nebeidz maršrutus, tad dalībnieks nākamā pārī ½ startē viens.
14.2. Ja ½ finālā abi dalībnieki nebeidz maršrutus, tad pāris pārstartē cīņā par 3.vietu un otrs
pāris cīnās par 1. vietu
14.3. Ja finālā abi dalībnieki nebeidz vienu no maršrutiem, tad pāris pārstartē līdz tiek noteikts
uzvarētājs.
15. Dalībnieks distancē, - kad maršruta tiesnesis izsauc dalībniekus uz startu dalībnieki nostājās pie
kāpšanas sienas norādītā laukumā. Pēc tiesnešu komandas „Ieņemiet vietas”, katrs dalībnieks ieņem
starta pozīciju, kur viena kāja ir uz zemes, bet otra uz pirmās aizķeres un viena vai abas rokas ir uz
sienas. Kad abi dalībnieki ir ieņēmuši starta pozīciju, maršruta tiesnesis jautā ”Gatavi?”; Kad ir
saņemta apstiprinoša atbilde no abiem dalībniekiem, maršruta tiesnesis dod komandu „Uzmanību!”
un pēc īsas pauze (1-2 sekunde) nākamo komandu „Starts!”. Pāragra starta gadījumā tiesnesis
apstādina abus dalībniekus. Dalībnieks, kas veicis atkārtotu pāragru startu tiek no tālākās cīņas
izslēgts.
16. Drošinātājam vienmēr jāizdod pietiekošs daudzums virves. Jebkāda virves noslogošana
uzskatāma par mākslīgā punkta izmantošanu un galvenais tiesnesis neieskaita dalībnieka rezultātu
attiecīgajā maršrutā.
VII. VĒRTĒŠANA
17. Uzvarētājus nosaka atsevišķi pa grupām zēniem un meitenēm, ievērojot iepriekšminētos
noteikumu.
VIII. APBALVOŠANA
18. 1.-3.vietu ieguvēji visās grupās tiks apbalvoti ar diplomiem un balviņām uzreiz pēc sacensībām.
IX. PIETEIKŠANĀS
19. Iepriekšējie pieteikumi ( vēlams kluba grupu saraksts nevis individuāli) jāiesūta līdz 2016. gada
1. decembrim elektroniski uz e- pastu: imants.puhovs@inbox.lv., norādot dalībnieku vārdu,
uzvārdu, dzimšanas gadu.
X. INVENTĀRS
20. Dalībniekiem jābūt sporta tērpos, sporta apavos un drošības jostai.
XI. CITI NOTEIKUMI UN INFORMĀCIJA
21. Sacensības ir bezmaksas.
22. Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija.
23. Nolikums vienlaicīgi ir arī ielūgums uz sacensībām.
24. Pēc tiesneša pieprasījuma, dalībniekiem jāuzrāda personas apliecinošs dokuments.
25. Sacensību rezultāti tiks publicēti internetā www.climbing.lv
26. Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1338 „Kārtība,
kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” prasības.
27. Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
Puhovs 29453015
imants.puhovs@inbox.lv

SASKAŅOTS
Sporta kāpšanas komisijas priekšsēdētājs
Normunds Reinbergs
_______________________________
Rīgā, 2016. gada____._____________
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