
Latvijas kauss bolderingā jauniešiem 

„BoulderLatvia” 

NOLIKUMS 

I Mērķi un uzdevumi 

1.1. Popularizēt kāpšanas sportu Latvijā.  

1.2. Noskaidrot stiprākos sportistus kāpšanas sporta disciplīnā- bolderings, visās 

vecuma grupās 2016. gadā.  

II Laiks un vieta  

2.Sacensības notiek 5 posmos.  

1. posms 31.01.2016 (BJC”Daugmale”,Aglonas iela 39) 

2. posms 08.05.2016 („Falkors”,Ropažu iela 140, ieeja no Bērzpils ielas) 

            3. posms 25.09.2016 („Falkors”,Ropažu iela 140, ieeja no Bērzpils ielas) 

4. posms 30.10.2016 (BJC”Daugmale”,Aglonas iela 39) 

5. posms 27.11.2016 (Skala, Lomonosova iela 1) 

 

III Organizatori 

3.Sacensības organizē Latvijas kāpšanas sporta organizācijas un Latvijas Alpīnisma 

savienība. 

3.1. Latvijas Alpīnisma savienība 

3.2. Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale” 

3.3. Falkors boulderinga centrs, SIKA 

3.4. Kāpšanas klubs „Skala” 

3.5. Sacensības atbalsta: Latvijas Alpīnisma savienība, Falkors, BJC „Daugmale”, 

kāpšanas klubs „Skala”, SIKA 

Galvenais sacensību sponsors - SIA „Gandrs” 

Galvenais tiesnesis: Katra posma organizētājs norāda to sacensību dienā. 

IV Dalībnieki 

4. Sacensībās piedalās sportisti četrās vecuma grupās:  

4.1. E grupa – dalībnieki vecumā no 2003.gadā dzimušie un jaunāki.;  

4.2. D grupa – dalībnieki vecumā no 2001. – 2002. gadā dzimušie.;  

4.3. C grupa – dalībnieki vecumā no 1999. – 2000. gadā dzimušie.; 



4.4. B grupa – dalībnieki vecumā no 1997. – 1998. gadā dzimušie.; 

V Sacensību programma 

5.1. E,D,C,B grupām** 

5.1.1. Reģistrācija E grupai 9:30-10:00 

5.1.2. Starts E grupai 10:15-11:45 

5.1.3. Reģistrācija D grupai 11:00-11:30 

5.1.4. Starts D grupai 12:00-13:30 

5.1.5. Reģistrācija CB grupām 13:00-13:30 

5.1.6. Starts CB grupām 13:45-15:15 

5.1.7. Izolācijas zona ED grupām 15:15-16:00 

5.1.8. Starts ED grupām 16:00-17:00 

5.1.9. Izolācijas zona CB grupām 16:30-17:00 

1.1.10. Starts CB grupām 17:00-18:00 

Apbalvošana 15-30 min. pēc fināliem  

*Sacensību laiki var mainīties brīdinot dalībniekus 2 dienas pirms sacensībām. 

**Fināli tiek rīkoti tām grupām, kurās piedalās 6 un vairāk dalībnieki. Finālā iekļūst 5 

spēcīgākie sportisti. Ja grupā mazāk par 6 dalībniekiem apbalvo pēc kvalifikācijas 

rezūltātiem. 

 

VI Pieteikšanās, reģistrēšanās kārtība 

6.1. Sacensībām dalību piesaka elektroniski mājaslapā ne vēlāk kā divas dienas pirms 

sacensībām. Pieteikumā jānorāda: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, valsts, 

organizācija.  

6.2. Pieteikšanās www.climbing.lv/BoulderLatvia/ 

6.3. Tām organizācijām, kurām nepieciešams, lai tiktu izstādīts rēķins par tās 

dalībniekiem lūgums pieteikumu nosūtīt uz epasta adresi sporta_kapsana@inbox.lv 

Ne vēlāk kā 2 dienas pirms sacensībām. 

Pieteikumā norādot rekvizītus, kam tiks izstādīts rēķins, dalībnieka/u – Vārds, 

Uzvārds, Dzimšanas gads, Organizācija, Pilsēta, Valsts 

VII Sacensību noteikumi 

7.1. Sacensības tiesā pēc organizatoru atsevišķiem izstrādātajiem noteikumiem. 

Uzvarētājus nosaka katrā vecuma grupā atsevišķi zēniem un meitenēm. Pēc iegūtās 

vietas dalībnieki saņem reitinga punktus, kas veidos Latvijas kausa kopvērtējuma 

rezultātu. Kopvērtējumā tiek skaitīti sportistu uzrādītie četri labākie rezūltāti no 

pieciem. 

 

 

http://www.climbing.lv/BoulderLatvia/
mailto:sporta_kapsana@inbox.lv


Vietu punkti: 

  

1 - 100 

2 - 89 

3 - 79 

4 - 71 

5 - 63 

6 - 56 

7 - 50 

8 - 44 

9 - 39 

10 - 35 

11 - 31 

12 - 28 

13 - 25 

14 - 22 

15 - 19 

16 - 16 

17 - 13 

18 - 10 

19 - 7 

20 - 4 

21+ - 1 

VIII Uzvarētāju noteikšana 

8.1. Uzvarētājs tiek noteikts pēc fināla rezultātiem gan atsevišķos posmos, gan 

Latvijas kausa kopvērtējumā; 

8.2. Vienādu rezultātu gadījumā finālā, tiks vērtēti kvalifikācijas rezultāti. 

8.3. Rezultāta noteikšanā noteicošais ir „top” skaits un mēģinājumi, pēc tam „bonuss” 

skaits un mēģinājumi. 

IX Apbalvošana 

9.1. Apbalvošana notiek sacensību norises vietā 15-30 minūtes pēc sacensību beigām. 

9.2. Apbalvoti tiek pirmo trīs vietu ieguvēji visās vecuma grupās. 

9.3. Uzvarētājus katrā vecuma grupā apbalvo ar diplomiem un medaļām katrā posmā 

un balvām par kopvērtējumu fināla posmā. 

*Balvas E,D,C un B grupās kopvērtējumā- diploms, kauss un vērtīgas balvas no SIA 

„Gandrs”. 

X Tiesāšana un tiesneši 

10.1. Kāpšanas sporta maršrutu tiesā katra maršruta atbildīgā persona; 

10.2. Tiesnesis ir tiesīgs sportistam izteikt aizrādījumus par neētisku rīcību; 

10.3. Ja tiek ignorētas tiesneša izrādītās piezīmes, tad viņš ir tiesīgs diskvalificēt 

sportistu un  anulēt sportista rezultātu attiecīgajā maršrutā. 

XI Dalībnieku atbildība 

11.1. Dalībniekam, pēc tam, kad tiesnesis ir ierakstījis dalībnieka rezultātu 

individuālajā rezultātu uzskaites kartē, ir jāpārliecinās, ka rezultāts ir ierakstīts pareizi; 

11.2. Katrs dalībnieks ir morāli un materiāli atbildīgs par nodarītajiem kaitējumiem 

kāpšanas sporta sacensību norises vietā un kaitējumiem citiem dalībniekiem; 

11.3. Dalībnieks var tikt diskvalificēts par: 

 Kāpšanas sporta sacensību noteikumu neievērošanu; 

 Inventāra, sporta zāles bojāšanu; 

 Tiesnešu vai organizatoru norādījumu ignorēšanu;  

 Vispārējo pieklājības un ētikas normu neievērošanu. 

XII Dalības maksa 

12.1. E,D,C,B grupām –5 EUR par katru posmu. 


