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I. nodaïa  Kāpšanas sporta komisija – KSK  

1. Ievads 

1.1. KSK ir Latvijas Alpīnisma savienības (LAS) sastāvdaļa un ir atbildīga par kāpšanas sporta 
visu aspektu administrēšanu un attīstību; 

1.2. KSK ir tiesības attiecībā uz visām oficiālajām sacensībām Latvijā:
a) Saņemt pieteikumus no organizācijām rīkot sacensības; 
b) apstiprināt šos pieteikumus, atzīstot, ka sacensības atbilst sporta interesēm un kā tās ir 

organizatoriski un finansiāli iespējamas; 
c) kontrolēt visus tehniskos un citus sporta aspektus; 

(i) Visas KSK apstiprinātās sacensības jāorganizē saskaņā ar noteikumiem, kas regulē
šādas sacensības. 

2. Sacensības 

2.1. Tikai KSK biedri drīkst pretendēt organizēt un organizēt KSK apstiprinātas sacensības; 

2.2. Starp sacensībām, kurām ir nepieciešams KSK apstiprinājums ir: 
a) Latvijas kausa izcīņas čempionāta kārtas; 
b) Latvijas čempionāts; 
c) Starptautiskas sacensības; 
 

3. KSK organizācija: 

3.1. KSK divas reizes gadā atskaitās LAS valdei. LAS ir Starptautiskās alpīnisma savienības 
(UIAA) biedrs un ir vienīgā organizācija, kas var pārstāvēt Latviju šajā organizācijā.

3.2. KSK darbību nosaka KSK nolikums; 

3.3. KSK ir tiesības nozīmēt sekojošas oficiālas personas katrām KSK apstiprinātām
sacensībām: 

a) Sacensību galveno tiesnesi – tam ir visaptverošas pilnvaras sacensību laukumā: sākot no 
punkta, kur dalībnieki un citas personas ieiet izolācijas zonā līdz punktam , kurā tie pamet 
sacensību laukumu kāpšanas sienas priekšā un atgriežas sacensību arēnas publiskajā
sektorā; galvenajam tiesnesim ir pilnvaras attiecībā pret visu sacensību organizāciju un 
viņš/viņa piedalās visās sapulcēs par sacensību un tehniskiem jautājumiem ar sacensību 
organizatoriem, komandu pārstāvjiem un dalībniekiem; sacensību galvenajam tiesnesim ir 
jāuzraksta izsmeļošs ziņojums par sacensībām KSK; 

b) Kategorijas tiesnešus – tie palīdz galvenajam tiesnesim visos jautājumos, kas saistīti ar 
sacensību tiesāšanu. Kategoriju tiesnešiem asistē maršrutu tiesneši. 

c) Demonstrētāju ekspertu – viņa pienākums ir pārbaudīt katra maršruta atbilstību 
tehniskajiem un drošības standartiem un dot padomus galvenajam tiesnesim par 
tehniskiem jautājumiem sacensību laukumā.

d) KSK pārstāvi: Galvenā tiesneša prombūtnes laikā KSK pārstāvis rīkojās tā vārdā saistībā
ar visiem jautājumiem, kas attiecas uz sacensību laukumu. KSK pārstāvim ir tiesības 
pārbaudīt vai visas telpas un pakalpojumi, kurus nodrošina sacensību organizators 
(dalībnieku reģistrācija, augstuma mērīšana u.t.t.) atbilst KSK  sacensību noteikumiem. 
KSK pārstāvim ir tiesības apmeklēt visas sapulces ar sacensību organizatoriem un ar 
padomdevēja tiesībām piedalīties tiesnešu kolēģijas sapulces. 
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e) Maršruta tiesnešus: tiem jābūt pilnībā informētiem par KSK sacensību noteikumiem 
kāpšanas sportā, jābūt informētiem par saviem pienākumiem un tiem jāstrādā vadoties 
pēc kategorijas tiesneša norādījumiem 

f) Tiesnešu kolēģija: to veido visas iepriekš minētās personas 
g) Gadījumos kad KSK nav nozīmējusi oficiālās personas sacensību organizatoriem 

jānodrošina personas visu augšup minēto pienākumu veikšanai; 

4. KSK funkcijas: 

4.1. Attiecībā uz sacensību organizāciju KSK pienākumi ir: 
a) Pieņemt pieteikumus organizēt KSK apstiprinātas sacensības; 
b) Atbildēt uz jautājumiem gan vispārējas dabas par kāpšanas sportu, gan par 

apstiprinātajām sacensībām; 
c) Izplatīt informāciju par KSK apstiprinātajām sacensībām; 
d) Izstrādāt kāpšanas sporta noteikumus un normatīvos aktus; 
e) Oficiālo sacensību rezultātu publicēšana kā arī Latvijas sacensību dalībnieku reitinga 

noteikšana un uzturēšana; 
f) Izvēlēties nacionālo kāpšanas sporta komandu jauniešiem un pieaugušajiem. 
g) Apmācīt un sertificēt sacensību tiesnešus, maršruta veidotājus un citas oficiālās personas. 

4.2. 

5. Organizācijas, sacensību organizatori, sponsori un prese. 

5.1. Organizāciju , kas ir  KSK biedri, sacensību organizatoru un to kas sadarbojas ar 
sacensību organizatoriem pienākums ir: 

a) Pieņemt, ka kāpšanas sporta attīstība un administrēšanu ekskluzīvi kontrolē LAS – KSK; 
b) Visos gadījumos, kas attiecas uz lēmumu pieņemšanu, kas varētu konfliktēt ar sporta 

interesēm, griezties un meklēt padomu KSK; 
 

II. nodaïa  Sacensību organizēšana 

I. nodaïa  Visas kalendārās sacensības kāpšanas sportā Latvijas Republikas teritorijā tiek rīkotas 
pēc šiem noteikumiem un pielikumiem pie šiem noteikumiem. 

1. Pieteikšanās organizēt oficiālas sacensības 

1.1. Jebkurai organizācijai, kas vēlas rīkot oficiālas sacensības kāpšanas sportā, jāpiesaka tās
kāpšanas sporta komisijai rakstiskā formā ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 30.oktobrim 

1.2. Kāpšanas sporta komisija apstiprina sacensības, ierakstot tās nākamā gada oficiālajā
sacensību kalendārā līdz iepriekšējā gada 30.novembrim 

2. Sacensību telpas: 

2.1. Sacensību organizatoriem jānodrošina kā minimums sekojošas telpas un pakalpojumi: 
a) Sekretariāts, kas atbild par apstiprinātu sacensību visiem aspektiem 

b) Vietu dalībnieku, komandu vadītāju un citu apstiprinātu personu reģistrācijai 

c) Izolācijas zonu  

d) Reģistrāciju izolācijas zonā

e) Izolācijas zonā ar treniņu sienu 
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f) Tranzīta zonu netālu no kāpšanas sienas 

g) Atsevišķu izolācijas zonu tuvu kāpšanas sienai, kuru jāizmanto pēc tehniskā incidenta 

h) Sacensību laukums sienas priekšā, kurā ieeja ir ierobežota visiem izņemot KSK oficiālās

personas, sacensību organizētājus,  dalībniekus, kas piedalās oficiālajā maršruta apskates 

periodā vai veic savu mēģinājumu maršrutā un citas personas, kurām devis atļauju 

galvenais tiesnesis 

i) Augstuma mērīšanas un rezultātu apkopošanas pakalpojumi 

j) Medicīnas personālam un medicīnas istabai 

k) Citām pieejamām telpām

3. Sacensību organizētāji: 

3.1. Sacensību organizētājiem jānodrošina sekojošs personāls: 
a) Sacensību organizācijas komandas vadītājs (direktors) 
b) Asistenti, kas veic sekojošas funkcijas: 

(i) Posmā pirms sacensībām to organizācija/administrācija un apgādāšana ar 
nepieciešamajām konstrukcijām sacensību kāpšanas sienai un nepieciešamajām
telpām; 

(ii) sagaida KSK oficiālās personas, dalībnieki, komandu vadītāji u.c. 
(iii) reģistrē un kontrolē personas, kas ieiet un atstāj izolācijas zonu 
(iv) uztur drošību izolācijas un sacensību zonās; 
(v) pavada un palīdz dalībniekiem, atstājot izolācijas zonu un ejot uz tranzīta zonu un 

kāpšanas sienu 
(vi) organizē atklāšanas un noslēguma ceremonijas; 

c) Maršruta tiesneši, kas palīdz kategorijas tiesnešiem (ietverot laika fiksācijas pienākumus) 
d) Drošināšanas un sienas tīrīšanas komandu 
e) Maršrutu izveidotājus un sienas uzturēšanas komandu 
f) Augstuma mērīšanas un rezultātu fiksēšanas komandu 
g) Medicīnisko personālu un telpas 
h) Vēlams: 

- Video filmēšanas un skatīšanās komandu 
- Preses servisu un biroju 

4. Kāpšanas siena un maršrutu veidošana: 

4.1. Kāpšanas siena; kāpšanas sienai jāatbilst KSK un ES noteikumiem kāpšanas sienām; 

4.2. Sacensību organizētājiem jānozīmē maršrutu priekšnieks un maršrutu veidošanas 
komanda. Maršrutu priekšnieka pienākumi iekļauj: 

a) Maršrutu izveidošanu katrai sacensību kārtai, aizķeru un drošināšanas punktu un 
inventāra ierīkošana katram maršrutam saskaņā ar KSK noteikumiem. Maršruta 
priekšniekam jāpārbauda to atbilstība tehniskajam standartam un šo noteikumu punktam 
II. nodaļa 5. - drošība 

b) Jākoordinē savu palīgu darbs, nodrošinot, ka tiek ievēroti sacensību drošības un darba 
drošības noteikumi būvējot un nojaucot sienas kā arī sacensību laikā

c) Maršrutu labošanu un tīrīšanu saskaņā ar kategorijas tiesnešu norādījumiem 
d) Iesildīšanās telpu izveidošana un uzturēšana 
e) Dot padomu mērīšanas komandai un maršrutu/kategorijas tiesnešiem par maršruta 

shēmas izveidi 
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f) Dot padomu galvenajam tiesnesim par maksimālo laiku, kas jāatļauj dalībniekam 
maršruta veikšanai 

4.3. Gadījumos, ja KSK to ir apstiprinājusi, maršrutu priekšnieka un demonstrētāja – eksperta 
pienākumus var apvienot 

5. Drošība 

5.1. Sacensību organizētājs ir pilnībā atbildīgs par visu drošības pasākumu ievērošanu 
izolācijas/tranzītu zonās, sacensību laukumā, sacensību zālē un visos jautājumos, kas 
saistīti ar sacensību organizēšanu 

5.2. Sacensību galvenais tiesnesis, konsultējoties ar maršrutu demonstrētāju ir pilnībā atbildīgi 
par visiem drošības jautājumiem izolācijas un sacensību laukumos – iekļaujot tiesības 
liegt atļauju startēt vai turpināt jebkuru sacensību daļu. Galvenais tiesnesis var bez 
brīdinājuma atbrīvot no pienākumiem vai izraidīt no izolācijas zonas un sacensību 
laukuma jebkuras oficiālās vai citas personas, kas ir pārkāpušas vai varētu pārkāpt 
drošības noteikumus. 

5.3. Jāveic visi piesardzības pasākumi, lai garantētu drošību. Katrs maršruts jāveido, lai 
izvairītos no iespējas dalībniekam krītot: 

a) ievainot sevi; 
b) ievainot vai traucēt jebkuru citu dalībnieku; 

5.4. Galvenajam tiesnesim, kategorijas tiesnešiem un maršrutu demonstrētājam jāpārbauda 
katrs maršruts pirms sacensību katra posma sākuma, lai pārliecinātos par drošības 
standartu ievērošanu. Maršrutu tiesnešiem un maršrutu priekšniekam: 

a) Jāpārliecinās, ka drošības inventārs un procedūras atbilst UIAA standartiem un KSK 
noteikumiem; 

b) Jāpārliecinās par drošinātāju kompetenci. Kategorijas tiesnesim ir tiesības pieprasīt
nekavējošu drošinātāja (ja nepieciešams apstādinot sacensības un izsludinot tehnisku 
incidentu) un jebkuras citas personas nomaiņu, kura apdraud drošības noteikumus 

c) Drošības interesēs, konsultējoties ar maršrutu demonstrētāju un pēc galvenā tiesneša 
apstiprinājuma, kategorijas tiesnesim ir jāizlemj vai kāpšanas virvi ir jāieāķē pirmajā (un, 
kur uzskatāms par nepieciešamu, citos) drošināšanas punktos. Kur vien iespējams 
maršruts jāveido, lai šāda piesardzība būtu lieka; 

5.5. Pirms sacensību katras kārtas sākuma kategorijas tiesnesim jāpārliecinās, ka klāt ir 
atbilstoši kvalificēts medicīniskais personāls, lai nodrošinātu ātru pirmās medicīniskās
palīdzības sniegšanu, notiekot nelaimes gadījumam vai kādam no dalībniekam tiekot 
ievainotam 

5.6. Visam inventāram, kuru izmanto sacensībās, jāatbilst UIAA standartiem, izņemot 
gadījumus, kurus nosaka KSK vai, pastāvot īpašiem apstākļiem, galvenais tiesnesis. 

5.7. Dalībniekiem jāizmanto UIAA apstiprinātas vienkārtīgo virvi, kuru nodrošina 
sacensību organizators. Biežumu ar kuru jānomaina virve nosaka kategorijas tiesnesis ; 

5.8. Maršrutu inventārs: 
a) Slēgtas metāla karabīnes un atsaišu cilpās: katram drošības punktam, kuru izmantos 

sacensību kārtā jābūt ekipētam ar atsaites cilpu un karabīni kurā dalībniekam jāieāķē 
virve. Savienojumu starp atsaites cilpu (bez starpā esošas karabīnes) un drošības punktu 
jāveido ar UIAA-ICC apstiprinātu 10mm slēgtu metāla karabīni∗; Piebilde: slēgtās metāla 
karabīnes muftai jābūt aizskrūvētai un pievilktai saskaņa ar ražotāja specifikāciju 

 
∗ maillon rapide 
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b) Ja nepieciešama parastās atsaites cilpas pagarināšana, jāizmanto nepārtraukta (ar 
mašīnu šūta) cilpa ar tādu pašu (vai lielāku) izturību. Lai cilpas galu nofiksētu var 
izmantot līmlentu. Šādas cilpas nekādā gadījumā nedrīkst saīsināt vai pielāgot , 
izmantojot mezglus; Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot ķēdē savienotas vairākas parasta 
garuma atsaites (kuras savstarpēji savieno slēgtas metāla karabīnes vai aizskrūvējamās
vai neaizskrūvējamās karabīnes). Nevar izmantot arī virvi ar uzsietiem mezgliem; 

5.9. Drošināšana: katra mēģinājuma sākumā sacensību maršrutā:
a) Katra dalībnieka inventāram jāatbilst KSK noteikumiem, kas attiecas uz inventāru; 
b) Kāpšanas virvi jāpiesien pie dalībnieka izmantojot “astotnieka” mezglu, kurš jānodrošina ar 

“kontrolmezglu”; 
c) Pirms dalībnieks uzsāk mēģinājumu maršrutā, drošinātājam jāpārbauda (ieteicams tranzīta 

zonā), ka virve ir pievienota pie dalībnieka drošības jostas saskaņā ar punktiem 3.8.a) un 
3.8.b) un ka drošības josta ir aiztaisīta; 

d) Pirms dalībnieka pavadīšanas uz maršruta sākumu, drošinātājam jānodrošina, ka virve ir 
samarķēta tādā veidā, lai būtu gatava tūlītējai lietošanai; 

e) Sacensības grūtajā kāpšanā: katrs kategorijas tiesnesis, konsultējoties ar maršruta 
priekšnieku, nolemj vai drošinātājam nepieciešams asistents maršruta sākumā, lai garantētu 
papildus drošību∗ dalībniekam maršruta apakšējā daļā;

f) Ātruma kāpšana: katrs kategorijas tiesnesis, konsultējoties ar maršruta priekšnieku, nolemj 
vai drošinātājam nepieciešams asistents maršruta sākumā, lai garantētu papildus drošību 
ieņemot virvi dalībniekam, kas kāpj ar augšējo drošināšanu; 

5.10. Drošinātājam nepārtraukti jāpievērš uzmanība dalībnieka virzībai maršrutā, lai garantētu, 
ka: 

a) dalībnieka kustības nav traucētas jebkādā veidā virvei esot pārāk stingri nostieptai; 
b) gadījumos, kad dalībnieks mēģina ieāķēt virvi drošināšanas punktos, viņš/viņa nav 

traucēti to darīt vai , ja dalībnieka mēģinājums nav veiksmīgs, jebkāda liekā virve tiek 
nekavējoties ieņemta; 

c) kritieni tiek apstādināti dinamiski un droši; 
d) drošinot, dalībnieks neizbaudīs pārmērīgu kritienu; 
e) liela  uzmanība tiek pievērsta, lai apstādinot kritienu, dalībnieks netiktu ievainots pret 

atsevišķu sienu posmu malas vai jebkādas citas sienas konstrukcijas daļas; 

5.11. Ieāķējot virvi augšējā drošināšanas punktā vai pēc kritiena dalībnieks ir jānolaiž uz 
zemes. Jāpievērš uzmanība, lai nolaižot dalībnieku, tas nenonāktu kontaktā ar uz zemes 
novietotu inventāru; 

5.12. Kamēr dalībnieks atsien virvi no drošības jostas, drošinātājam jāizvelk virve lejā ātri un 
pēc iespēja lieki neizkustinot atsaites. Drošinātājs ir atbildīgs, lai sacensību dalībnieks 
atstāj sacensību laukumu pēc iespējas ātrāk; 

5.13. Galvenais tiesnesis var likt organizētājiem nomainīt drošinātāju jebkurā sacensību posma 
laikā. Ja tiesnesis ir nomainīts, tam nevar atļaut drošināt jebkuru citu dalībnieku 
attiecīgajās sacensībās. 

6. Augstuma mērīšana un laika fiksēšana. 

6.1. Sacensību organizētājiem jānodrošina pieredzējusi komanda, kas ir atbildīga par 
augstuma mērījumu nodrošināšanu, laika uzņemšanu un rezultātu apkopošanu katrai 
sacensību kārtai; 

6.2. Augstuma mērīšanas komandai sadarbībā ar maršruta demonstrētāju jānodrošina 
topogrāfiska shēma katram maršrutam, kas parāda katras aizķeres un drošināšanas 

 
∗ to spot 
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punkta novietojumu un augstumu (vai, ja maršrutā ir traversa vai griestu posmi, attālumu 
gar maršruta trajektoriju). Šīm shēmām jābūt pieejamām tikai galvenajam tiesnesim un 
attiecīgajam kategorijas tiesnesim katrā sacensību kārtā.

7. Rezultātu apkopošana. 

7.1. Sacensību organizētājiem jānodrošina sabiedriska informācijas izvietošanas sistēma, 
atspoguļot katra dalībnieka  rezultātus, visu sacensību laikā;

7.2. Pirms sacensībām jābūt informācijai par dalībnieku vārdiem un klubiem (valstīm), kurus 
tie pārstāv

7.3. Pēc sacensību katras kārtas, kategorijas tiesnesis nekavējoties jānodrošina ar pilnīgu 
dalībnieku rezultātu sarakstu. Tikai pēc šīs informācijas pārbaudes (un, ja nepieciešams 
izlabošanas) un oficiālas apstiprināšanas, kuru veic kategorijas tiesnesis un galvenais 
tiesnesis, šo informāciju var publiskot. 

7.4. Rezultātu saraksti: tos jānodrošina augstuma mērīšanas un  rezultātu apkopošanas 
komandai. Visi rezultātu sarakstiem jābūt drukātā veidā. Nedrīkst pieļaut ar roku rakstītus 
sarakstus vai to daļas. 

7.5. Rezultātu sarakstos pēc katras kārtas jābūt sekojošai informācijai: 
a) Sacensību nosaukumam; 
b) Sacensību vietai; 
c) Sacensību veidam; 
d) Sacensību datumam; 
e) Sacensību kārtas nosaukumam (piem.: vīriešu pusfināls); 
f) Ja sacensību kārta notek uz vairākiem maršrutiem, katra maršruta rezultātiem jābūt

skaidri identificējamiem (piem.: maršruts A) 
g) Klāt esošo oficiālo personu parakstiem (galvenā tiesneša, kategorijas tiesnešu un 

maršruta tiesneša) 
h) Laikam, kad saraksts publicēts 

7.6. Sacensību kārtas beigu sarakstā jāparādās sekojošai informācijai: 
a) Katra dalībnieka vietai dilstošā secībā;
b) Katra dalībnieka uzvārdam; 
c) Katra dalībnieka vārdam; 
d) Kluba nosaukumam (valsts nosaukumam, izmantojot trīs burtu kodu, ja sacensības ir 

starptautiskas) 

7.7. Publicējot informāciju par galējiem rezultātiem (pēc sacensību beigām) bez tās
informācijas kā punktā 7.6. jāparādās papildus informācijai: 

a) Pretī katra dalībnieka vārdam sasniegtajam augstumam katrā no iepriekšējām sacensību 
kārtām, kurās viņš/viņa ir piedalījušies; 

b) Pilniem laika rezultātiem par katru sacensību kārtu; 

7.8. Nekādai citai informācijai kā iepriekš minētajai nav jāparādās publicējot oficiālos 
sacensību rezultātus 

7.9. Pēc katras kārtas rezultātu apstiprināšanas šo rezultātu pilnīga kopija jānodod: 
a) Galvenajam tiesnesim; 
b) Kategorijas tiesnesim; 
c) KSK pārstāvim; 
d) Komandu pārstāvjiem; 
e) Preses pārstāvjiem; 
f) Publiskās informācijas operatoram; 
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8. Starta kārtība sacensībās: 

8.1. Starta kārtībai jābūt sastādītai un paziņotai tehniskās sanāksmes laikā dienu pirms 
sacensībām un saskaņā ar noteikumiem par šādiem sarakstiem tos: 

a) Jāiesniedz personām , kas minētas punktā 7.9. 
b) Tos jāizvieto uz oficiālā ziņojuma dēļa un citiem ziņojuma dēļiem; 

Katras nākošās kārtas starta kārtības sarakstam jābūt aizpildītam 30 minūtēs pēc iepriekšējās
sacensību kārtas beigām saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem 

8.2. Starta kārtības sarakstam jāsniedz sekojoša informācija par nākamo sacensību kārtu: 
a) Par izolācijas zonas atvēršanās un slēgšanās laikiem nākamajai sacensību kārtai; 
b) Nākamā sacensību kārtas sākuma laiku; 
c) Citu informāciju, kuru apstiprinājusi KSK un/vai galvenais tiesnesis 

8.3. Starta kārtības noteikšana: 
a) Sacensībās, kur pirmā kārta notiek vienā maršrutā, starta kārtību nosaka izloze; 
b) Nākamo kārtu starta kārtība: dalībnieki startē apgriezta secībā iepriekšējās kārtas 

rezultātiem (t.i. pirmais startē pēdējai). Ja iepriekšējā kārtā dalībniekiem bijis vienāds 
rezultāts, to starta kārtību izlozē. Ja ir superfināls starta kārtība ir tāda paša kā finālā.

9. Apbalvošanas ceremonijas 

9.1. Izņemot gadījumus, kad to atļāvis galvenais tiesnesis,  visiem dalībniekiem jāapmeklē
sacensību atklāšanas un apbalvošanas ceremonijas. Nepakļaušanās gadījumā dalībniekam 
var izsniegt “dzelteno” kartiņu vai katra veida trīs labāko  dalībnieku gadījumā “sarkano 
kartiņu” ar no tā izrietošajām sekām

9.2. Sacensību organizētāji ir pilnībā atbildīgi par izmaksām, kas saistītas ar sacensību 
rīkošanu un vadīšanu, balvu un trofeju nodrošināšanu. 

III. nodaïa  Vispārīgie sacensību noteikumi kāpšanas sportā.

1. Kāpšanas siena 

1.1. Visām KSK apstiprinātajām sacensībām rekomendētais minimālais sienas platums vienam 
maršrutam ir 3 metri, minimālais augstums – 12 metri, kas atļauj veidot maršrutus ar 
minimālo garumu 15 metri. 

1.2. Kāpšanai jāļauj izmantot visa kāpšanas sienas virsma; 

1.3. Kāpšanas laikā nevar izmantot ne sānu, ne augšējo sienas malu; 

1.4. Ja ir nepieciešamība iezīmēt uz sienas maršrutu, lai to skaidri atdalītu no cita maršruta, 
iezīmēšana jāveic ar nepārtrauktu un skaidri atpazīstamu marķējumu; 

1.5. Starta līnijai maršruta uzsākšanai jābūt skaidri iezīmētai; 

2. Sacensību veidi: 

2.1. Definīcijas: 
a) Sacensības grūtajā kāpšanā: par tādām definē sacensības, kurās kāpj ar apakšējo 

drošināšanu, dalībnieku drošinot no apakšas, kur katra atsaite ir ieāķēta saskaņā ar 
noteikumiem, un kur sasniegtais augstums (vai, ja maršrutā ir traversa vai griestu posmi, 
lielākais attālums gar maršruta trajektoriju) nosaka dalībnieka pozīciju sacensību posmā;
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b) Ātruma sacensības: par tādām definē sacensības, kurās dalībnieki kāpj ar augšējo 
drošināšanu un dalībnieka uzrādītais laiks, beidzot maršrutu,  nosaka dalībnieka pozīciju 
sacensību posmā;

c) Sacensības grūtajā pāru kāpšanā: šīm sacensībām visās kārtās ir tādi paši noteikumi kā
sacensībās grūtajā kāpšanā, bet fināla kārtas notiek līdzīgi kā ātruma kāpšanas 
sacensības pāros izmantojot “izslēgšanas” principu 

d) Bouldringa sacensības (īsās distances): par tādām definē sacensības, kuras sastāv no 
vairākām individuālām tehniskām kāpšanas problēmām. Atkarībā no drošības viedokļa, 
katra problēma jākāpj ar drošināšanu (no augšas vai apakšas) vai bez drošināšanas. 
Savākto punktu skaits, kurus sasniedzis dalībnieks nosaka dalībnieka pozīciju sacensību 
posmā;

2.2. Sacensības grūtajā kāpšanā un grūtajā pāru kāpšanā var būt maršruti, kurus veic: 
a) Bez iepriekšējas iepazīšanās ar maršrutu: pēc atļautas maršruta apskates; 
b) Pēc maršruta demonstrācijas, kuru veic apstiprināts demonstrētājs; 
c) Pēc atļautas maršruta izmēģināšanas; 

 

2.3. Ātruma sacensībās maršrutus kāpj pēc maršruta demonstrācijas, kuru veic apstiprināts 
demonstrētājs; 

2.4. Sacensības var sastāvēt no atsevišķām kategorijām grūtībai, ātrumam vai boldringam. Ne 
visām kategorijām jābūt pārstāvētām sacensībās. 

2.5. Sacensības grūtajā kāpšanā un grūtajā pāru kāpšanā var notikt arī ar augšējo 
drošināšanu, ja to ir atļāvusi KSK. 

3. Drošība 

3.1. Drošības jautājumi ir noteikti II. nodaļā, punktā 5 – sacensību organizācija 

4. Reģistrācija un  izolācijas zona. 

4.1. Visiem dalībniekiem, kas pielaisti sacensību posmam, jāreģistrējas un jāieiet izolācijas 
zonā ne vēlāk par laiku, kuru noteicis galvenais tiesnesis un kuru publicējuši/pasludinājuši 
sacensību organizētāji; 

4.2. Tikai zemāk nosauktās personas drīkst apmeklēt izolācijas zonu: 
a) KSK oficiālās personas 
b) Sacensību organizatoru oficiālās personas 
c) Sacensību dalībnieki, kas pielaisti sacensību posmam 
d) Komandu oficiālās personas 

4.3. Citas personas, kuras speciāli apstiprinājis galvenais tiesnesis. Šādas personas, visu to 
uzturēšanās laikā izolācijas zonā, jāpavada nozīmētai amatpersonai, lai nodrošinātu izolācijas 
zonas drošību un pasargātu no uzmanības novēršanas un liekas traucēšanas sacensību 
dalībniekus Dzīvniekus izolācijas zonā ielaist nedrīkst. 
 

5. Maršrutu apskate un izmēģināšana. 

5.1. Apskates laiks: izņemot gadījumus, kuros noteikts savādāk, sacensībās grūtajā kāpšanā,
ātruma un boldringa sacensībās dalībniekiem, kas reģistrējušies, lai piedalītos sacensību 
posmā jābūt apskates laikam pirms sacensību sākuma, kura laikā tiem jāļauj izzināt
maršrutu. Komanda pārstāvjiem nav atļauts pavadīt dalībniekus apskates laikā. Atrodoties 
apskates laukumā visiem dalībniekiem jāvadās pēc tiem pašiem noteikumiem kā
atrodoties izolācija zonā.
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5.2. Apskates laiku nosaka sacensību galvenais tiesnesis konsultējoties ar demonstrētāju-
ekspertu, bet tas nedrīkst pārsniegt sešas minūtes katram maršrutam; 

5.3. Dalībniekiem jāpaliek nozīmētā apskates zonā apskates perioda laikā. Tiem nav atļauts 
kāpt uz kāpšanas sienas vai nostāties uz jebkāda inventāra vai paaugstinājuma. 
Dalībnieki nedrīkst sarunāties ar personām ārpus apskates laukuma. Tie var tikai lūgt 
skaidrojumu no galvenā tiesneša vai maršruta tiesneša. 

5.4. Apskates perioda laikā dalībnieki var izmantot binokļus, lai apsekotu maršrutu un veidot 
ar roku zīmētas skices un piezīmes. Citu apskates un pierakstu iekārtu lietošana nav 
atļauta. Dalībnieki var pieskarties pirmajām aizķerēm, neatraujot kājas no zemes. 

5.5. Dalībniekiem nav jābūt informācijai par citiem maršrutiem kā tikai par to, kurš tiek apgūts 
apskates laikā.

5.6. Pēc apskates laika beigām dalībniekiem bez kavēšanās jāatgriežas izolācijas zonā,. 
Jebkura aizkavēšanās var beigties ar “dzeltenās kartiņas” piešķiršanu; jebkāda tālāka 
kavēšanās beidzas ar tūlītēju diskvalifikāciju saskaņā ar VII. nodaļu, disciplinārie 
pasākumi sacensību laikā.

5.7. Kāpti maršruti: sacensībās, kur maršrutu izmēģināšana un apstrāde ir to daļa, galvenais 
tiesnesis, konsultējoties ar maršrutu priekšnieku nosaka dalībnieku maršrutu 
izmēģināšanas grafiku, kārtību un ilgumu. 

6. Sagatavošanās pirms kāpšanas  

6.1. Saņemot oficiālu uzaicinājumu pamest izolācijas zonu uz tranzīta zonu, dalībnieku 
nedrīkst pavadīt neviena persona izņemot apstiprinātu  tiesnesi 

6.2. Ierodoties tranzīta zonā dalībniekam jāuzvelk klinšu kurpes, jāpiesien virve ar atzītu 
mezglu un jāveic pēdējās sagatavošanās pirms kāpšanas 

6.3. Apstiprinātam tiesnesim jāpārbauda un jāapstiprina visu kāpšanas inventāru un mezglu 
atbilstību drošības un citām KSK prasībām pirms dalībniekam atļauj veikt mēģinājumu 
maršrutā

I. nodaïa  Apstiprinātais mezgls ir “astotnieks” 
II. nodaïa  Katrs dalībnieks ir pilnībā un personīgi atbildīgs par inventāru un apģērbu, kuru 

viņš/viņa lietos sacensību mēģinājuma laikā maršrutā.
III. nodaïa  Par neapstiprināta inventāra, mezgla un/vai apģērba, vai neapstiprinātas 

kāpšanas vestes modifikācijas lietošana, vai neatbilstība reklāmas noteikumiem, vai 
jebkāda KSK noteikumu pārkāpšanu dalībnieku var nekavējoties diskvalificēt. 
Nekādā gadījumā pēc tranzīta zonas atstāšanas dalībnieks nevar atgriezties izolācijas 
zonā.

6.4. Katram dalībniekam jābūt gatavam pamest tranzīta zona un ierasties sacensību laukumā,
kad tas tiek aicināts tā darīt. Jebkura kavēšanās var beigties ar tūlītēju “dzeltenās
kartiņas” piešķiršanu, jebkāda tālāka kavēšanās beidzas ar tūlītēju diskvalifikāciju saskaņā 
ar VII. nodaļu, disciplinārie pasākumi sacensību laikā.

7. Sienas uzturēšana 

7.1. Maršrutu priekšniekam jānodrošina, ka pieredzējuša un praktiska sienas uzturēšanas 
komanda ir pieejama katra sacensību kārtas laikā, lai veiktu jebkādus sienas uzturēšanas 
darbus, kurus pasūtījis maršruta tiesnesis, drošā un efektīvā veidā. Drošības noteikumi ir 
stingri jāievēro. Galvenais tiesnesis var pieprasīt izraidīt no sacensību laukuma jebkuru 
personu, kas neievēro drošības noteikumus; 

7.2. Aizķeru labošana: pēc maršruta tiesneša lūguma maršruta priekšniekam jāorganizē
jebkāds labošanas darbs. Pēc labojumu veikšanas demonstrētājam jāpārbauda darbs un  
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jāiesaka galvenajam tiesnesim vai labojumu rezultāts nedod neizdevīgāku stāvokli vai 
netaisnu priekšrocību nākamajiem dalībniekiem. Galvenā tiesneša lēmumam turpināt, 
apstādināt vai atļaut pārstartēt visu sacensību kārtu jābūt galējam un par šo lēmumu 
nevar pieņemt nekādus protestus. 

7.3. Aizķeru tīrīšana: kāpšanas sienas tīrīšanas biežumu un metodes nosaka maršruta 
tiesnesis (konsultējoties ar demonstrētāju) pirms katra sacensību posma sākuma, par ko 
informē dalībniekus tehniskās sapulces laikā pirms maršrutu apskates; 

8. Tehniskie incidenti. 

8.1. Par tehnisku incidentu uzskata; 
a) Nostiepta virve, kas vai nu palīdz vai kavē dalībnieku; 
b) Salauzta vai nepieskrūvēta aizķere; 
c) Atsaites vai karabīnes nepareizs novietojums (pozīcija); 
d) Jebkurš cits atgadījums, kura rezultātā dalībniekam tiek dots neizdevīgāks stāvoklis vai 

netaisna priekšrocība, kas nav dalībnieka darbības rezultāts; 

8.2. Drošinātājam vienmēr jāizdod pietiekošs daudzums virves. Jebkāda virves noslogošana 
uzskatāma par mākslīgā punkta izmantošanu vai kā kavēklis dalībniekam un tāpēc
maršruta tiesnesim jāpasludina tehniskais incidents; 

8.3. Tehniskā incidenta gadījumā jārīkojas sekojoši: 
a) Ja tehniskā incidenta iniciators ir kategorijas tiesnesis: 

(i) Ja dalībnieks vēlas un vēl jo projām atrodas atļautā pozīcijā, viņš var izvēlēties 
turpināt kāpt vai pieņemt tehnisko incidentu. Ja dalībnieks izvēlas turpināt
mēģinājumu maršrutā tālāki protesti par tehnisko incidentu nav pieņemami 

(ii) Ja dalībnieks vairs nav atļautā pozīcijā dēļ tehniskā incidenta, kategorijas 
tiesnesim jāpieņem tūlītējs lēmums vai izsludināt tehnisko incidentu un tādejādi 
anulēt dalībnieka mēģinājumu maršrutā (un saskaņā ar noteikumiem par 
tehniskiem incidentiem atļaut dalībniekam atkārtotu mēģinājumu) vai piedāvāt
dalībniekam iespēju turpināt mēģinājumu maršrutā. Ja dalībniekam tiek piedāvāts 
un viņš/viņa pieņem iespēju turpināt, tālāki protesti par tehnisko incidentu nav 
pieņemami 

a) Ja tehniskā incidenta iniciators ir dalībnieks: 
(i) Dalībnieka kāpšanas laikā, dalībniekam ir jākonkretizē tehniskā incidenta iemesls 

un ar maršruta tiesneša atļauju viņš var turpināt vai pārtraukt  kāpšanu. Ja 
dalībnieks vairs nav atļautā pozīcijā dēļ tehniskā incidenta, kategorijas tiesnesim 
jāpieņem tūlītējs lēmums, kas ir galējs. Ja dalībnieks izlemj  turpināt kāpt, tālāki 
protesti par tehnisko incidentu nav pieņemami; 

(ii) Ja dalībnieks krīt un uzskata, ka tehniskais incidents ir sekmējis kritienu, dalībnieks 
nekavējoši jāaizved uz speciālu izolācijas zonu līdz pieteiktā tehniskā incidenta 
izmeklēšanas beigām. Maršruta priekšniekam nekavējoties jāpārbauda (un kur 
nepieciešams jāizlabo)  pieteiktais tehniskais incidents un par to jāziņo
demonstrētājam, kategorijas tiesnesim un galvenajam tiesnesim. Galvenā tiesneša 
lēmumam (ņemot vērā tehnisko incidentu un jebkādu aizķeres nepareizu lietošanu) 
jābūt galējam un tālāki protesti par tehnisko incidentu nav pieņemami 

(iii) Dalībniekam, uz kuru attiecas tehniskais incidents jādod atpūtas periods atsevišķā 
izolācijas zonā un tam nedrīkst atļaut kontaktēties ar citām personām, izņemot 
sacensību organizētāju oficiālajām personām. Dalībniekam uz reiz jāizlemj kad 
viņš/viņa vēlas uzsākt nākošo mēģinājumu maršrutā, kas var būt uzreiz pēc nākamā
dalībnieka vai pēc piektā sekojošā dalībnieka. Dalībniekam jāļauj pieprasīt
maksimums 20 minūtes starp mēģinājumiem maršrutā;

(iv) Pēc mēģinājuma pabeigšanas dalībniekam jāieskaita labākais rezultāts no 
atļautajiem mēģinājumiem maršrutā
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9. Rezultātu noteikšana pēc katras kārtas 

9.1. Rezultātu pēc katrām sacensībām grūtajā kāpšanā, bouldringā un ātruma kāpšanas 
sacensībām jānosaka saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem katrā sacensību veidā.

10. Maršruta mēģinājuma pārtraukšana. 

10.1. Dalībnieka mēģinājums maršrutā jāpārtrauc saskaņā ar attiecīgo veidu noteikumiem; 

10.2. Dalībniekam jāļauj kāpt uz leju jebkurā brīdī mēģinājuma laikā maršrutā līdz viņš
nepārkāpj noteikumus, kas nosaka maršruta mēģinājuma pārtraukšanu. 

IV. nodaïa  Sacensību noteikumi grūtajā kāpšanā

1. Ievads 

1.1. Šie noteikumi jālasa kopā ar vispārīgiem sacensību noteikumiem kāpšanas sportā;

1.2. Visi maršruti grūtās kāpšanas sacensības jākāpj ar apakšējo drošināšanu dalībniekus 
drošinot no lejas; 

1.3. Maršruts ir veiksmīgi pabeigts, ja tas ir izkāpts saskaņā ar noteikumiem un normām, kas 
attiecas uz sacensībām grūtajā kāpšanā un ja virve ir ieāķēta pēdējās atsaites karabīnē
no atļautas pozīcijas 

2. Dalībnieku skaits un starta kārtība 

2.1. Izņemot gadījumus, kad noteikts savādāk, sacensības notiek uz vienas sienas. Dalībnieku 
starta kārtību nosaka izloze 

3. Apskates periods 

3.1. Saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, dalībniekiem (kā grupai) jāatļauj aplūkot maršrutu, 
kuru tiem būs jāveic; 

3.2. Superfināla gadījumā galvenais tiesnesis var nolemt neatļaut apskates periodu; 

4. Kāpšanas kārtība 

4.1. Katram maršrutam iepriekš jānosaka noteikts laika periods, kurā dalībnieks var veikt 
maršrutu. Šajā periodā jāiekļauj 40 sekundes, lai sagatavotos maršrutam sacensību 
laukumā

4.2. Ieejot sacensību laukumā pie kāpšanas sienas dalībniekam nekavējoties jāpārkāpj 
oficiālajai starta līnijai. Šajā brīdī maršruta tiesnesim jāsāk vai jādod komanda uzsākt laika 
atskaite, kas nepieciešama dalībniekam, lai veiktu maršrutu. Katram dalībniekam jāatļauj 
40 sekundes, lai iesāktu savu mēģinājumu maršrutā. Ja dalībnieks nav uzsācis 
mēģinājumu maršrutā pēc 40 sekundēm tie jāinformē uzsākt nekavējoties. 40 sekunžu  
pēdējam apskates laikam jābūt daļai no kopējā laika maršruta veikšanai. Tālāka 
kavēšanās pakļauj dalībnieku disciplinārām mēriem, kas aprakstīti 6 daļā, Disciplinārie 
mēri sacensību laikā.

4.3. Katra dalībnieka mēģinājumu uzskata par uzsāktu , kad abas kājas ir atrautas no zemes. 



15

4.4. Dalībnieks jebkurā sava mēģinājuma laikā var jautāt maršruta tiesnesim cik daudz no 
atļautā laika ir palicis tā rīcībā. Maršruta tiesnesim jāinformē dalībnieks, kad palikušas 
tikai 60 sekundes. Kad laiks ir beidzies, maršruta tiesnesim jāapstādina dalībnieks un 
jāinstruē veikt rezultāta mērījumus. Dalībnieks, kas nepakļaujas maršruta tiesneša 
komandai pārtraukt kāpšanu ir pakļauts disciplinārām mēriem, kas aprakstīti 6 daļā,
Disciplinārie mēri sacensību laikā.

4.5. Mēģinājuma laikā:
a) Katram dalībniekam pēc kārtas jāieāķē virve atsaitēs. Virve jāieāķē karabīnē pirms 
ķermeņa zemākā daļa ir nonākusi virs zemākās karabīnes, kas ieāķēta atsaitē
(traversa vai griestu sektora gadījumā pirms ķermenis nav nonācis aiz neieāķētas 
karabīnes/atsaites maršruta līnijā kā to noteicis demonstrētājs). Šo noteikumu 
pārkāpšanas gadījumā dalībnieka mēģinājumu maršrutā tiek pārtrauc un tiek veikti 
mērījumi (saskaņā ar punktu 5. Augstuma mērījumi). Dalībnieka atteikšanās paklausīt
maršruta tiesneša instrukcijām pārtraukt mēģinājumu maršrutā pakļauj dalībnieku 
disciplinārām mēriem, kas aprakstīti 6 daļā, Disciplinārie mēri sacensību laikā;

b) Atsevišķos apstākļos (drošības interesēs) galvenais tiesnesis maršrutam var atcelt 
punktu 4.5.a.; šajā gadījumā pēdējā atļautā pozīcija, lai ieāķētu virvi, ir pēdējā
aizķere no kuras dalībnieks var ieāķēt to bez kāpšanas lejā vai atpakaļ;

c) Dalībnieks var kāpt lejā jebkurā vietā tā mēģinājuma laikā maršrutā līdz viņš
nepārkāpj punktu 4.5.a) vai neatgriežas uz zemes 

d) Ja dalībnieks ieāķē virvi karabīnē saskaņā ar punktu 4.5.a), bet ir notikusi kāda 
tehniska kļūda, dalībniekam jāatļauj  ieāķēt virvi nākamā karabīne pēc kārtas un tad 
to atāķēt vai pārāķēt (ja nepieciešams, kāpjot lejā) iepriekšējā karabīne. Beigās
visiem drošības punktiem jābūt ieāķētiem. 

Maršruta tiesnesis var likt pārtraukt mēģinājumu un izmērīt lielāko augstumu/attālumu jā viņš
uzskata, ka tālākā virzība maršrutā būs pretrunā ar drošības prasībām

5. Augstuma mērījumi 

5.1. Saskaņā ar punktu 8.Maršruta mēģinājuma pārtraukšana, kritiena gadījumā vai maršruta 
tiesnesim liekot pārtraukt kāpšanu, jāmēra attālums līdz augstākai aizķerei, kuru 
dalībnieks paņēmis vai pieskāries (traversa vai griestu sektora gadījumā tālākai aizķerei, 
kuru dalībnieks paņēmis vai pieskāries) gar maršruta līniju kā noteicis maršruta 
demonstrētājs-eksperts. 

5.2. Vērā jāņem aizķeres, kas izmantotas ar rokām. Kā noteicis maršruta tiesnesis, aizķere, 
kas ir ”paņemta” jāvērtē augstāk kā aizķere, kurai dalībnieks ir “pieskāries” 

a) Līdz aizķerei, kas ir “paņemta” jāvērtē augstums bez papildus zīmes 
b) Līdz aizķerei, kam dalībnieks ir pieskāries jāvērtē augstums ar mīnusa (-) zīmi; 
c) Līdz aizķerei, kas ir “paņemta” un no kuras ir veikta tālāka kāpšanas kustība, lai 

progresētu maršrutā jāvērtē augstums līdz aizķerei, kas ir “paņemta” ar plusa (+) zīmi; 

5.3. Ja dalībnieks pieskaras punktam bez aizķerēm , šo punktu neiekļauj jebkādos augstuma 
(traversa vai griestu sektora gadījumā attāluma) mērījumos; 

5.4. Ja dalībnieks paņem pēdējo atsaiti pirms virve ir droši ieāķēta pēdējā karabīnē, to uzskata 
par  mākslīgo atbalsta punktu un dalībnieka mēģinājums maršrutā tiek pārtraukts un 
veikts mērījums atbilstoši punktiem 5.1 un 5.2; 

6. Rezultāti pēc katra sacensību posma 

6.1. Pēc katra sacensību posma, dalībnieki jāierindo saskaņā ar punktā 5.2 iegūtajiem 
rezultātiem; 
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6.2. Vienāda rezultāta gadījumā, jāizmanto atpakaļ skaitīšanas procedūra, lai iepriekšējās
kārtas rezultāti izšķirtu dalībniekus. Ja neizšķirts saglabājas, atpakaļ skaitīšanas procedūrā
jāņem vērā veiksmīgi iepriekšējo kārtu rezultāti. 

6.3. Ja sacensību nolikumā nav noteikts savādāk, sacensību dalībnieku, kas neiekļūst 
nākamajā posma, galējais rezultāts jānosaka pēc to attiecīgās vietas, kas iegūta atlases 
kārtā;

6.4. Superfināls: ja pēc atpakaļ skaitīšanas procedūras izmantošanas pēc sacensību fināla 
kārtas saglabājas neizšķirts par pirmās vietas piešķiršanu ir jāorganizē superfināls. Ja 
saglabājas neizšķirts pēc superfināla, dalībnieki, kuriem ir vienāds rezultāts, jāuzskata par 
līdzvērtīgiem un sacensības ir jāpārtrauc. 

7. Sacensību kārtu kvotas. 

7.1. nodaļa jālasa kopā ar 6 nodaļu iepriekš., t.i. pirms 7 nodaļas pielietošanas vispirms 
jāapkopo sacensību kārtas rezultāti; 

7.2. ja sacensību atlases kārtā nepietiekošs skaits dalībnieku ir veiksmīgi beiguši maršrutu, 
fiksētās kvotas brīvās vietas jāaizpilda ar nākamiem labākajiem dalībniekiem pēc kārtas; 

7.3. Fiksētajai kvotai dalībniekiem, kas kvalificējas pusfinālam un finālam, jābūt attiecīgi 26 un 
8 dalībnieki; 

7.4. Pusfināla un fināla kārtas – mainīgās kvotas: ja fiksētās kvotas pusfināla un  fināla kārtām
tiek pārsniegtas vienādu rezultātu gadījumā pēc atpakaļ skaitīšanas procedūras 
izmantošanas, tuvākais dalībnieku skaits fiksētajai kvotai (skaitot no lejas un augšas) 
kvalificējas nākamajai kārtai, ņemot vērā, ka pusfināla un fināla kārtās jāpiedalās
atbilstoši ne mazāk kā 20 un 6 dalībniekiem. 

7.5. Kad dalībnieku skaits, kas kvalificējas fināla kārtai, pārsniedz fināla kvotu vienādu 
rezultātu gadījumā pēc atpakaļ skaitīšanas procedūras izmantošanas un ir tāds pats kā
skaitot no augšas un apakšas, lielākais dalībnieku skaits kvalificējas nākamajai kārtai; 
Atsevišķos gadījumos (TV dzīvai ēters) var izmantot mazāku kvotu; šo lēmumu  paziņo
galvenais tiesnesis pēc konsultācijas ar organizatoriem tehniskās tikšanās laikā pirms 
sacensībām

8. Maršruta mēģinājuma pārtraukšana 

8.1. Veiksmīgs mēģinājums maršrutā: dalībnieks veiksmīgi beidz savu mēģinājumu maršruta, 
ja šis mēģinājums atbilst punktam 1.3; 

8.2. Neveiksmīgs mēģinājums maršrutā: dalībnieks neveiksmīgi beidz savu mēģinājumu 
maršruta, ja viņš: 
a) Krīt
b) Pārsniedz atļauto laiku maršrutā
c) Pieskaras jebkurai sienas virsmas daļai aiz iezīmētās maršruta teritorijas 
d) Izmanto sienas sānu vai augšējas malas 
e) Neieāķē atsaites saskaņā ar sacensību noteikumiem 
f) Pēc starta pieskaras zemei ar jebkuru ķermeņa daļu
g) Izmanto mākslīgos atbalsta punktus 
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V. nodaïa  Sacensību noteikumi grūtajā pāru kāpšanā

1. Ievads 

1.1. Sacensības grūtajā pāru kāpšanā ir līdzīgas sacensībām grūtajā un ātruma kāpšanā, jo: 

a) Sacensību kārtas pirms fināla jārīko saskaņā ar sacensību noteikumiem grūtajā kāpšanā;

b) Fināla kārta jārīko saskaņā ar noteikumiem ātruma kāpšanas sacensībām, izmantojot 
dalībnieku “izslēgšanas” principu 

2. Fināla kārta – kvotas 

2.1. Saskaņā ar sacensību noteikumiem grūtajā kāpšanā punktu 6. pirms sacensību grūtajā
pāru kāpšanā otrā punkta pielietošanas dalībnieki vispirms jāsarindo saskaņā ar 
iegūtajiem rezultātiem  

2.2. Pusfināls un fināls – fiksētās kvotas: 

a) Fiksētā kvota pusfināla kārtai (sacensību noteikumi grūtajā kāpšanā) un fināla kārtai 
(sacensību noteikumi pāru kāpšanā) ir attiecīgi 26 un 8 dalībnieki 

b) Neizšķirts rezultāts pusfinālā par pēdējo vietu fināla kārtā jāizšķir ņemot vērā laiku, 
kādā sasniegts vienādais augstums 

2.3. Finālā kārta: ja sacensībās grūtajā pāru kāpšanā fināla kārtā dalībnieki sasniedz vienādu 
augstumu, tad rezultātu izšķir ņemot vērā mazāko laiku, kas bijis nepieciešams, lai 
sasniegtu šo augstumu 

3. Fināla kārta – starta kārtība 

3.1. Ņemot vērā pusfināla rezultātus un izmantojot, kur nepieciešams, atpakaļ skaitīšanas 
procedūru (sacensību noteikumi grūtajā kāpšanā) un pusfināla neizšķirtu rezultātu 
laušanas kārtību kā norādīts punktā 2.2.b), starta kārtībai jābūt saskaņā sacensību 
noteikumiem ātruma kāpšanā 16 un 8 dalībniekiem.  

 
VI. nodaïa  Sacensību noteikumi boldringā

1. Ievads 

1.1. Šie noteikumi jālasa kopā ar vispārīgiem noteikumiem sacensībām kāpšanas sportā ar 
sekojošiem izņēmumiem; 

2. Vispārīga daļa

2.1. Boldringa sacensības sastāv no vairākiem īsiem maršrutiem, kuras parasti sauc par 
problēmu - maršrutiem. Visus problēmu -maršrutus jākāpj  bez virvēm. Aizķeru skaitam 
maršrutā jābūt no 4 līdz 12. 

2.2. Visi boldringa maršruti jānodrošina ar  nolaišanās matračiem. Maršruta veidotājs ir 
atbildīgs par matraču izmēriem un izvietojumu. Ja savieno dažāda izmēra matračus, tie 
jāpārklāj, lai neļautu dalībniekam iekrist starp tiem; 

2.3. Boldringa sacensībām jāsastāv no vienas vai divām kārtām, sauktām par atlases un fināla 
kārtām, vai triju kārtu gadījumā – kvalifikācijas, pusfināla un fināla kārtām; 

2.4. Maršrutu skaitam kārtā jābūt ne mazākam par 4 un ne lielākam par 8. Gadījumā, ja 
sacensības notiek vienā kārtā problēmu skaits nevar būt mazāks par 5. 
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2.5. Problēmu -maršrutu augstums: drošībās dēļ, iespējamais dalībnieka kritiens nevar būt
lielāks par 3 metriem līdz nolaišanās matracim, skaitot no ķermeņa zemākās daļas; 

2.6. Katra maršruta tiesneša kolēģijai jāsastāv no diviem tiesnešiem 

2.7. Katram problēmu -maršrutam jābūt iepriekš noteiktai  starta pozīcijai no kuras jāsāk
mēģinājums. Tai jāsastāv no divām fiksētām un atzīmētām pozīcijām kājām. Šīs starta 
pozīcijas jāatzīmē citā krāsā kā pārējās problēmu -maršruta aizķeres, un vienādā krāsa ar 
citu maršrutu sākuma pozīcijām. Pēc demonstrētāja viedokļa šīs aizķeres var iezīmēt kā
labās vai kreisās

2.8. Viens “bonusa” punkts tiek piešķirs par kādas īpašas aizķeres turēšanu problēmu -
maršrutā. Šo aizķeri nosaka maršruta veidotājs. Šai aizķerei jābūt oranžai vai oranži 
atzīmētai. 

2.9. Finiša aizķere jāatzīmē tādā pat krāsā kā sākuma aizķere, tomēr atsevišķos gadījumos ir 
iespējams, kad veiksmīga problēmas pabeigšana maršrutā ir nostājoties problēmu -
maršruta augšā

2.10. Ja nepieciešams, ar sarkanu var apzīmēt problēmu -maršruta robežas 

2.11. Atzīmes , kas izmantotas punktā 2.7 un 2.10 ir vienādas visu sacensību laikā. To paraugs 
jāizveido izolācijas zonā

3. Apskates periods 

3.1. Speciāls apskates laiks netiek piešķirts, jo apskates periods ir daļa no laika, kas piešķirts 
maršruta veikšanai 

3.2. Dalībniekam jāpaliek nozīmētajā apskates laukumā apskates perioda laikā. Tiem nav 
atļauts kāpt uz kāpšanas sienas vai nostāties uz jebkāda inventāra vai paaugstinājuma. 
Dalībnieki nedrīkst sarunāties jebkādā veidā ar personām ārpus apskates laukuma. Tie 
var tikai lūgt skaidrojumu no galvenā tiesneša vai maršruta tiesnešiem.  Pieskaršanās
aizķerēm lecot tiek uzskatīta kā disciplināro noteikumu 2.2.b. pārkāpšana. 

4. Kāpšanas kārtība 

4.1. Sacensību katrā kārtā, dalībniekam jāveic vairāki maršruti. Pēc katra maršruta 
dalībniekam ir atpūtas laiks, kas ir vienāda ilguma kā kāpšanas laiks. Galvenajam 
tiesnesim pirms katras kārtas sākuma jāpaziņo/jāpublicē maršrutu skaits un kārtība katrā
kārtā. Katram maršrutam jābūt skaidri iezīmētam apgabalam no kura dalībnieks var 
redzēt maršrutu. No šī laukuma nedrīkst redzēt citus maršrutus un tam jābūt drošības 
matracim. 

4.2. Saskaņā ar boldringa sacensību noteikumiem katram problēmu -maršrutam dod iepriekš 
noteiktu laika periodu, kura laikā dalībnieks var mēģināt maršrutu  tik reizes cik viņš/viņa
vēlas. Dotais laiks ir vienāds visiem problēmu -maršrutiem attiecīgajā kārtā. Atļauto laiku 
paziņo galvenais tiesnesis un tas nevar būt mazāks par 4 minūtēm un lielāks par 8 
minūtēm. 

4.3. Katra perioda sākumu (un beigas) jāpaziņo ar skaidru un skaļu signālu. Atskanot 
signālam dalībniekiem, kas kāpj, jāpārtrauc kāpt un jādodas uz atpūtas zonu. No šīs
zonas nedrīkst redzēt citus maršrutus. Dalībniekam, kas beidzis atpūsties jādodas uz 
nākamo problēmu maršrutu. 

4.4. Problēmu – maršruta mēģinājumu uzskata par sāktu, kad visas ķermeņa daļas ir 
atstājušas zemi 

4.5. Atļautā laika perioda pēdējās minūtes sakumu paziņo ar noteiktu signālu 
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4.6. Aizķeru, kuras var aizsniegt no zemes, tīrīšanai var izmantot birstītes. Šim mērķim var 
izmantot tikai birstītes, kuras nodrošina organizatori un kas ir pieejamas pie katra 
problēmu – maršruta. Jebkāda personīgā tīrīšanas sistēma ir aizliegta. 

4.7. Izmantot kanifoliju var atļaut tikai organizētāji 

5. Mēģinājuma beigas 

5.1. Mēģinājums tiek uzskatīts par veiksmīgu, kad finiša aizķere ir noturēta ar abām rokām
un tiesnesis skaidri paziņo “kārtībā’

5.2. Mēģinājums tiek uzskatīts par pabeigtu, ja dalībnieks atgriežas uz zemes vai beidzas 
atļautais mēģinājuma laiks 

5.3. Dalībnieku apstādinās, ja viņš pārkāps ierobežojumus vai lietos aizliegtas aizķeres 

6. Tehniskais incidents 

6.1. Ja tehniskais incidents ir novēršams pirms tekošā kāpšanas perioda beigām, kāpējam 
piedāvā iespēju turpināt viņa mēģinājumus. Ja dalībnieks izvēlas turpināt mēģinājumu 
maršrutā tālāki protesti par tehnisko incidentu nav pieņemami. Ja dalībnieks izvēlas 
neturpināt viņa mēģinājumus attiecīgajā kāpšanas periodā, tad dalībnieks turpinās savus 
mēģinājumus pēc sacensību kārtas beigām. Šajā gadījumā galvenais tiesnesis pieņem 
lēmumu, kad veidot pārtraukumu sacensību laikā, lai ļautu tehniskā incidentā cietušajam 
dalībniekam turpināt mēģinājumus. Kāpējam tiek dots laiks, kas bija palicis brīdī, kad 
notika tehniskais incidents, bet ne mazāk par 2 minūtēm. 

6.2. Ja incidentu nevar izlabot pirms mēģinājuma perioda beigām, atskanot perioda beigu 
signālam, kārtu apstādina kāpējam, kas cietis tehniskajā incidentā, kā arī pārējiem 
kāpējiem iepriekšējos problēmu – maršrutos. Pārējiem kāpējiem kārta turpinās. Pēc
remonta, kāpējs, incidenta upuris, turpina mēģinājumus tik ilgu laiku, cik bija palicis brīdī,
kad notika tehniskais incidents, bet ne mazāk par 2 minūtēm. Pēc šī laika sacensības 
turpinās visiem dalībniekiem, atskanot mēģinājuma perioda beigu signālam. 

6.3. Notiekot tehniskajam incidentam, pirmais mēģinājums, kuru veic dalībnieks, tehniskā
incidenta upuris (tajā pašā problēmu - maršrutā),  pēc mēģinājuma kurā notika tehniskais 
incidents, tiek uzskatīts kā mēģinājuma turpinājums 

7. Rezultātu noteikšana pēc katras kārtas 

7.1. Pēc katras kārtas dalībnieku rezultāti jāsarindo vadoties pēc sekojošiem kritērijiem: 
a) Pēc veiksmīgi pabeigtu problēmu – maršrutu skaita. 
b) Pēc kopējā mēģinājuma skaita, lai pabeigtu problēmu – maršrutus. 
c) Pēc kopējā “bonusa” punktu skaita; 
d) Pēc kopējā mēģinājuma skaita, lai iegūtu šos “bonusa” punktus; 

7.2. Vienāda rezultāta gadījumā, jāņem vērā veiksmīgu iepriekšējo kārtu rezultāti, izmantojot 
atpakaļ skaitīšanas procedūra. 

7.3. Superfināls: ja pēc atpakaļ skaitīšanas procedūras izmantošanas pēc sacensību fināla 
kārtas saglabājas neizšķirts rezultāts par pirmās vietas piešķiršanu ir jāorganizē
superfināls problēmu - maršrutā. Katram dalībniekam, kam bija vienāds rezultāts dod 
tikai vienu mēģinājumu tādā pašā starta kārtībā kā finālā. Maršruta veidotājs nosaka 
noteiktu laika periodu maršruta veikšanai un mēģinājums ir jāsāk 40 sekunžu laikā. Katra 
dalībnieka rezultātu vērtē pēc sacensību noteikumiem grūtajā kāpšanā punktiem 
5.1,5.2,5.3. pēc dalībnieku mēģinājumiem paziņo rezultātu. Ja vairāki dalībnieki ir 
sasnieguši augšu, tos uzskata par līdzvērtīgiem un tiek pasludināts galējais rezultāts. Ja 
neviens no dalībniekiem nav sasniedzis augšu un, ja vēl joprojām saglabājas neizšķirts 
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rezultāts par pirmo vietu, dalībnieki pirmajās vietās veic atkārtotu mēģinājumu (līdz 
maksimums 6 mēģinājumiem) sekojot  tai pašai starta kārtībai līdz tie tiek izšķirti. Ja 
superfināla beigās ir neizšķirts, dalībnieki jāuzskata par līdzvērtīgiem. 

8. Kvotas katrai kārtai 

8.1. Šī nodaļa jālasa kopā ar nodaļu 7 iepriekš., t.i. pirms 8 nodaļas pielietošanas vispirms 
jāapkopo sacensību kārtas rezultāti 

8.2. Ja sacensību atlases kārtā nepietiekošs skaits dalībnieku ir veiksmīgi beiguši problēmu - 
maršrutus, fiksētās kvotas brīvās vietas jāaizpilda ar nākamiem labākajiem dalībniekiem 
pēc kārtas 

8.3. Ja sacensībās ir 3 kārtas: Pusfināls: fiksētai kvotai pusfinālam jābūt 30, minimums 20 
dalībniekiem. Ja šīs kvotas tiek pārsniegtas vienādu rezultātu gadījumā, ņemot vērā
iepriekšējās kārtas rezultātus, tuvākais dalībnieku skaits fiksētajai kvotai (skaitot no lejas 
un augšas) kvalificējas nākamajai kārtai. Kad fiksētā kvota ir vienāda kā skaitot no augšas 
un apakšas kvotai, dalībnieku skaits, kas atbilst lielākai kvotai kvalificējas nākamajai 
kārtai. 

8.4. ja sacensības ir divas kārtas:       
 Fināls: fiksētajai fināla kvotai jābūt 20, minimumam 16 dalībniekiem. Ja šīs kvotas 
tiek pārsniegtas vienādu rezultātu gadījumā, ņemot vērā iepriekšējās kārtas rezultātus, 
tuvākais dalībnieku skaits fiksētajai kvotai (skaitot no lejas un augšas) kvalificējas 
nākamajai kārtai. Kad fiksētā kvota ir vienāda kā skaitot no augšas un apakšas kvotai, 
dalībnieku skaits, kas atbilst lielākai kvotai kvalificējas nākamajai kārtai. 

9. Protesti 

9.1. Jebkuri protesti pret oficiālo lēmumu jāveic saskaņā ar KSK protestu iesniegšanas kārtību 

VII. nodaïa  Sacensību noteikumi ātruma kāpšanā

1. Ievads 

1.1. Šie noteikumi jālasa kopā ar vispārīgiem sacensību noteikumiem kāpšanas sportā

1.2. Sacensībās ātruma kāpšanā dalībniekam jākāpj ar augšējo drošināšanu, drošinot no 
apakšas. Sacensībās jāizmanto vienkārtīga virve ar UIAA marķējumu. 

1.3. Sacensībām ātruma kāpšanā jānotiek divās kārtās: 
a) Sacensību kvalifikācijas kārtai 
b) Fināla kārtai, kas var sastāvēt no 1/8 fināla, un vienmēr no ¼ fināla,  ½ fināla un 

fināla 

2. Sacensību noteikumi 

2.1. Sacensībām ātruma kāpšanā jānotiek divos maršrutos, kuri ir vienāda garuma, profila un 
grūtības 

2.2. ja kvalifikācijas un fināla kārtas notiek 
a) tajā pašā dienā; maršrutiem abās kārtās jābūt tādiem pašiem 
b) dažādās dienās: katras kārtas maršruti var būt pilnīgi atšķirīgi. Dalībnieki par to 

jābrīdina iepriekš. 
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2.3. Rekomendētais maršruta aukstums ir 12 – 20 metri ar kopējo pārkari mazāku par 5 
metriem. Ja maršruts ir ar pakāpieniem, tad rekomendētais griestu posma platumam ir 
jābūt mazākam par 1 metru 

2.4. Drošība 
a) Virvei sienas augšā jāiziet cauri diviem atsevišķiem drošināšanas punktiem, kas 

sastāv no vienas aiztaisāmas karabīnes, kas savienota ar drošināšanas punktu ar 
atsaites cilpu un 10 mm slēgtu metāla karabīni aiztaisītu saskaņā ar ražotāja 
instrukciju; 

b) Pēdējais drošināšanas punkts nevar atrasties zemāk par 1 metru zem slēdža, kas 
kontrolē laika mērīšanu vai maršruta finiša vietas; 

2.5. Drošināšanas punktam jābūt izveidotam tādā vietā, lai nedz palīdzētu, nedz kavētu vai 
apdraudētu dalībnieku tā mēģinājuma laikā maršrutā

2.6. Drošināšana: 
a) Katru virvi jākontrolē diviem drošinātājiem; 
b) Drošinātājiem jāatrodas vietā sienas apakšā, kur tos nevar apdraudēt nelaimes 

gadījumi no krītošas aizķeres vai cita inventāra, kas var notikt kāpšanas laikā;

2.7. Viss liekais inventārs (karabīnes, atsaites, āķi u.c.) ir no maršruta jānoņem 

2.8. Maršruti jāveido, lai dalībnieki nevarētu viens otram traucēt. Ja maršruti  nav vertikāli, 
tiem jābūt vērstiem pretējos virzienos. 

3. Laika mērīšana 

3.1. Maršruta laiku nosaka: 
a) Mehāniski - elektronisks slēdzis, kas kontrolē maršruta laika mērīšanas sistēmu ar 

precizitāti 0,01 sekunde. Ja sistēma sabojājas mēģinājuma laikā, abiem dalībniekiem 
pasludina tehnisko incidentu. Rokas laika noteikšanā nav izmantojami rokas 
hronometri ar precizitāti 0,2 sekundes 

b) Rokas laika noteikšana: katrs maršruts jāaprīko ar slēdzi, kas ieslēdz sarkanu gaismas 
signālu un, ieteicams, skaņas signālu. Katru maršrutu jātiesā maršruta tiesnesim un 
diviem asistentiem ar hronometru katram. Dalībnieka laiku, beidzot viņa mēģinājumu, 
noteiks galvenais tiesnesis, ņemot vērā hronometru vidējo rādītāju, atskaitot acīm
redzamas kļūdas 

c) Gadījumos, kad tiek lietots mehāniski – elektronisks slēdzis, lai kontrolētu laika 
mērīšanas sistēmu, papildus jālieto mehāniski – elektronisks slēdzis ar audio signālu, lai 
noteiktu viltus startus 

4. Dalībnieku skaits, rezultātu noteikšana un starta kārtība 

4.1. Katra dalībnieka rezultātu nosaka summējot abos maršrutos uzrādīto laiku. Dalībniekam 
neuzrāda rezultātu, ja viņš: 
a) Krīt
b) Pārsniedz atļauto laiku maršrutā;
c) Pieskaras jebkurai sienas daļai aiz ierobežojumiem 
d) pēc starta pieskaras zemei ar jebkuru ķermeņa daļu; 
e) izmanto sienas sānu vai augšējo malu 

4.2. kvalifikācijas kārta: starta kārtību kvalifikācijas kārtā nosaka izloze. Katrs dalībnieks sāk
kāpt maršrutu A (vai 1). Veiksmīgi veicot to, viņš turpina kāpt maršrutā B (vai 2); 

4.3. kvalifikācijas kārta – rezultāts: ja dalībnieks nepabeidz vienu no maršrutiem viņu no 
tālākās cīņas izslēdz; 

4.4. fināla kārta – dalībnieku skaits: 
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a) ja dalībnieku skaits kvalifikācijas kārtā ir 16 vai vairāk, tad 16 dalībnieki kvalificējas 
fināla kārtai; 

b) ja dalībnieku skaits kvalifikācijas kārtā ir mazāks par 16, tad 8 dalībnieki kvalificējas 
fināla kārtai; 

4.5. fināla kārtai jānotiek pēc ”izslēgšanas “ principa summējot abos maršrutos uzrādīto 
rezultātu. Pāru zaudētājus 1/8 fināla un ¼ finālā ierindo saskaņā ar uzrādīto laiku pārī .
Kopējais zaudētāju rezultāts pārī 1/8 finālā (9-16 vieta) un ¼ finālā (5-8 vieta) jāpiešķir 
saskaņā ar to uzrādīto laiku pārī

4.6. starta kārtība fināla kārtas pirmajā piegājienā jābūt saskaņā ar kvalifikācijas kārtas 
rezultātiem: 

a) 1.shēma - 16 dalībnieki 
I. nodaïa  I. nodaïa  Dalībniek

a rezultāts 
I. nodaïa  I. nodaïa  Dalībnieka 

rezultāts 
I. nodaïa  Pāris 1 II. nodaïa  1 II. nodaïa  ar II. nodaïa  16 
I. nodaïa  Pāris 2 III. nodaïa  8 III. nodaïa  ar III. nodaïa  9
I. nodaïa  Pāris 3 IV. nodaïa  4 IV. nodaïa  ar IV. nodaïa  13 
I. nodaïa  Pāris 4 V. nodaïa  5 V. nodaïa  ar V. nodaïa  12 
I. nodaïa  Pāris 5 VI. nodaïa  2 VI. nodaïa  ar VI. nodaïa  15 
I. nodaïa  Pāris 6 VII. nodaïa  7 VII. nodaïa  ar VII. nodaïa  10 
I. nodaïa  Pāris 7 VIII. nodaïa  3 VIII. nodaïa  ar VIII. nodaïa  14 
I. nodaïa  Pāris 8 IX. nodaïa  6 IX. nodaïa  ar IX. nodaïa  11 

 
a) 2.shēma – 8 dalībnieki 

I. nodaïa  I. nodaïa  Dalībniek
a rezultāts 

I. nodaïa  I. nodaïa  Dalībnieka 
rezultāts 

I. nodaïa  Pāris 1 II. nodaïa  1 II. nodaïa  ar II. nodaïa  8
I. nodaïa  Pāris 2 III. nodaïa  4 III. nodaïa  ar III. nodaïa  5
I. nodaïa  Pāris 3 IV. nodaïa  2 IV. nodaïa  ar IV. nodaïa  7
I. nodaïa  Pāris 4 V. nodaïa  3 V. nodaïa  ar V. nodaïa  6

VI. nodaïa  

a) 3.shēma – 4 dalībnieki 
I. nodaïa  I nodaļa Dalībnieka 

rezultāts 
I. nodaïa  I. nodaïa  Dalībnieka 

rezultāts 
I. nodaïa  Pāris 1 I. nodaïa  1 II. nodaïa  ar II. nodaïa  4
I. nodaïa  Pāris 2 II. nodaïa  2 III. nodaïa  ar III. nodaïa  3

4.7. ja fināla kārtā maršruts netiek pabeigts: 
a) dalībnieku, kas nepabeidz maršrutu no tālākās cīņas jāizslēdz. Ja tas notiek pirmajā maršrutā,

otram dalībniekam pārī jāpabeidz abi maršruti un viņš tiek uzskatīts par uzvarētāju 
ja abi dalībnieki nebeidz vienu no maršrutiem 1/8 finālā vai ¼ fināla tad abi dalībnieki no tālākās
cīņas jāizslēdz. Šajā gadījumā dalībnieks nākamajā pārī startē viens/viena. 

(i) ja abi dalībnieki nebeidz vienu no maršrutiem pārī pusfinālā, tad pāris pārstartē,
cīnoties par ¾ vietu, un pusfināla otra pāra uzvarētājs iegūst pirmo vietu (zaudētājs 
ieņem otro vietu); 

(ii) ja visi dalībnieki abos pusfināla pāros nebeidz maršrutus, abiem pāriem 
jāpārstartē;

(iii) ja trīs dalībnieki pusfināla pāros nebeidz maršrutu tos jāierindo saskaņā ar 
uzrādītajiem rezultātiem iepriekšējā kārtā;

d) ja abi dalībnieki nepabeidz vienu no maršrutiem fināla kārtā, tad pāri pārstartē līdz tiek 
noteikts uzvarētājs 
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4.8. neizšķirts: 
a) kvalifikācijas kārta: ja divi vai vairāki dalībnieki uzrāda neizšķirtu rezultātu par pēdējo 

vietu, kas kvalificējas finālam, neviens no tiem neiekļūst fināla kārtā. Tos novērtē
vienādi. 

b) Fināla kārta: ja divi dalībnieki uzrāda neizšķirtu rezultātu pusfinālā vai fināla pāros, 
uzvarētāju jānosaka papildus sacensība starp diviem dalībniekiem 

c) Fināla kārta: ja divi dalībnieki uzrāda neizšķirtu rezultātu jebkurā citā pārī uzvarētāju 
nosaka to rezultāts iepriekšēja fināla kārtas pārī vai pēc to rezultāta kvalifikācijas 
kārtā;

4.9. Skatītāji un tiesneši uz reiz pēc rezultātu noteikšanas jānodrošina ar informāciju par 
iepriekšējiem rezultātiem (katra dalībnieka vieta un laiki katrā sacensību kārtā). 
a) Uz elektronika displeja vai ekrāna 
b) Uz informatīviem plakātiem vai tāfelēm, ja nav citu iespēju; 

4.10. Kopējiem rezultātiem pēc sacensību beigām jāuzrāda dalībnieka uzrādītais laiks visos 
maršrutos un kārtās. 

5. Apskates laiks 

5.1. Apskates laiks notiek saskaņā ar KSK vispārējiem noteikumiem kāpšanas sportā

5.2. Apskates laikā demonstrētājiem jāizkāpj maršruti divas reizes: pirmā reizē lēnām, otrā –
simulējot sacensību. Šajā laikā dalībnieki var vērot maršrutu demonstrāciju. 

5.3. Pēc maršruta demonstrācijas dalībniekiem var dot maksimums 6 minūtes maršruta 
aplūkošanai 

5.4. Maršruta demonstrācijai un apskatei jānotiek vienlaicīgi visiem dalībniekiem. Dalībniekiem 
nav atļauts aplūkot maršrutus ārpus apskates un demonstrācijas laika 

6. Sagatavošanās pirms kāpšanas 

6.1. Sagatavošanās pirms kāpšanas notiek saskaņā ar KSK vispārējiem noteikumiem kāpšanas 
sportā

6.2. Kvalifikācijas kārta: pēc veiksmīgas maršrutu veikšanas dalībniekiem jāatgriežas izolācijas 
zonā, kur  tiem jāpaliek līdz maršruta tiesnesis lūdz atstāt izolācijas zonu. Dalībniekiem, 
kas kvalificējušies fināla kārtai, jāpaliek izolācijas zonā arī pēc kvalifikācijas kārtas beigām

6.3. Fināla kārta: kad pāris beidzis startēt, dalībniekiem, kas kvalificējušies nākamajam pārim 
jāatgriežas izolācijas zonā, izņemot pēdējām pārim 

7. Kāpšanas kārtība 

7.1. Kad maršruta tiesnesis izsauc dalībniekus uz startu, katrs no tiem ieņem starta pozīciju, 
kurā viena kāja ir uz zemes, bet otra uz pirmās aizķeres un viena vai abas rokas ir uz 
sienas 

7.2. Kad abi dalībnieki ir ieņēmuši starta pozīciju, maršruta tiesnesis jautā “gatavi?”; kad ir 
saņemta apstiprinoša atbilde no abiem dalībniekiem, maršruta tiesnesis izsauc 
“uzmanību” un pēc īsas pauzes (1-2 sekundes) maršruta tiesnesim jādod īsu (0,1-0,2 
sekundes) un skaļu (skaidru) audio signālu vai saucienu “starts”, ja laiks tiek fiksēts ar 
roku 

7.3. Starta signālam jābūt vienādi dzirdamam abiem dalībniekiem 

7.4. Pēc starta signāla saņemšanas katrs dalībnieks var uzsākt mēģinājumu maršrutā. Pret 
starta kārtību nevar iesniegt protestu, izņemot, ja dalībnieks skaidri pasaka, ka viņš/viņa
nav gatavi pēc maršruta tiesneša sauciena “gatavi?” 
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7.5. Laikā, kad maršruta tiesnesis dod starta instruktāžu, sacensību laukumā jāievēro pilnīgs 
klusums, lai nekāds troksnis netraucētu dalībniekiem un tiesnešiem skaidri dzirdēt stara 
signālu 

7.6. Viltus starta gadījumā maršruta tiesnesim uzreiz  jāapstādina abi dalībnieki. Šai konandai 
jābūt skaidrai un skaļai. Dalībnieks, kas veicis divus viltus starus no tālākās cīņas 
jāizslēdz. 

7.7. Ja viens no dalībniekiem cieš no tehniskā incidenta jebkurā fināla kārtas pārī un pārtrauc 
mēģinājumu kamēr viņa pretinieks turpina kāpt, tikai dalībnieks, kas cietis tehniskajā
incidentā var pārstartēt (viens pats) 

7.8. Katra maršruta beigās dalībniekam jāapstādina laika mērīšanas ierīce nospiežot slēdzi ar 
savu roku 

VIII. nodaïa  Disciplinārie sodi sacensību laikā

1. Ievads 

1.1. galvenais tiesnesis ir atbildīgs par visām aktivitātēm un lēmumiem sacensībās ieskaitot 
sacensību reģistrācijas laukumu, izolācijas un tranzīta zonas, sacensību laukumu 
kāpšanas sienas priekšā un uz kāpšanas sienas 

1.2. disciplinārie noteikumi jālasa kopā ar KSK noteikumu kāpšanas sportā citām nodaļām; 

2. Dalībnieki 

2.1. Galvenajam tiesnesim un kategoriju tiesnešiem ir tiesības rīkoties sekojoši pret sacensību 
dalībniekiem sacensību laukumā, ja tie pārkāpj sacensību noteikumus vai ir nedisciplinēti: 
a) Neformāls, mutisks brīdinājums 
b) Oficiāls brīdinājums, izsniedzot “dzelteno kartiņu” 
c) Galvenajam tiesnesim ir tiesības: Diskvalificēt dalībnieku no sacensībām, parādot 

“sarkano kartiņu” 

2.2. Dzeltenās kartiņas brīdinājumu, punkts 2.1.2., var izsniegt par sekojošiem noteikumu 
pārkāpumiem: 
a) Neattaisnota kavēšanās atgriezties izolācijas zonā pēc galvenā tiesneša vai 

kategorijas tiesneša aicinājuma 
b) Maršruta neuzsākšana pēc kategorijas tiesneša aicinājuma; 
c) Nepaklausība galvenā tiesneša vai kategorijas tiesneša norādījumiem; 
d) Par piedauzīgas un apvainojošas valodas lietošanu, kā arī rupju uzvedību 
e) Nesportisku uzvedību 

Protesti pret lēmumiem par kartiņu izdošanu jāiesniedz atbilstoši IX. nodaļai 
Izsniedzot otro dzelteno kartiņu vienā sezonā, dalībnieks tiek diskvalificēts no 
attiecīgajām sacensībām

2.3. Diskvalifikācija bez tālākām sankcijām: par sekojošiem noteikumi pārkāpumi var izsniegt 
sarkano kartiņu un nekavējoties diskvalificēt dalībnieku no sacensībām bez tālākām
sankcijas: 
a) Maršrutu apskate ārpus atļautā apskates laukuma 
b) Ierašanās uz startu negatavam 
c) Neapstiprināta inventāra lietošana 
d) Neatļautu komunikāciju līdzekļu izmantošana, atrodoties izolācijas zonā vai citā

ierobežotā zonā
Protesti pret lēmumiem par kartiņu izdošanu jāiesniedz atbilstoši IX. nodaļai 
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2.4. Diskvalifikācija ar tūlītēju ziņošanu disciplinārajai komisijai: par sekojošiem noteikumi 
pārkāpumi var izsniegt sarkano kartiņu un nekavējoties diskvalificēt dalībnieku no 
sacensībām, vienlaicīgi ziņojot par to disciplinārajai komisijai, kas var pieņemt lēmumu 
nepielaist vai izslēgt dalībnieku no  nākamajiem sacensību etapiem, vai sacensībām: 
a) Pārkāpjot noteikumus, kas attiecas uz sacensību laukumu, izolācijas zonu un tranzīta 

zonu: 
(i) Ievācot vairāk informāciju kā atļauts noteikumos par maršrutu, kurš dalībniekam 

būs jākāpj; 
(ii) Ievācot un daloties ar informāciju vairāk kā atļauts noteikumos; 
(iii) Novēršot uzmanību un traucējot citus dalībniekus, kas gatavojas vai atrodas 

maršrutā;
(iv) Neievēro oficiālo tiesnešu un sacensību organizatoru prasības 
(v) Nepiedaloties jebkurā no oficiālajā ceremonijām vai citiem oficiāliem pasākumiem 
(vi) Atsakoties ievērot reklāmas noteikumus, kas attiecas uz sportista apģērbu; 
(vii) Par nesportisku uzvedību vai citu nopietnu sacensību traucēšanu 
(viii) Par nesportisku uzvedību vai citu nopietnu sacensību traucēšanu, piedauzīgu un 

apvainojošu vārdu vai uzvedību pret LAS un KSK pārstāvjiem, sacensību 
organizētājiem, komandu pārstāvjiem, sacensību dalībniekiem vai publiku. 

a) Par pārkāpumiem, kas izdarīti ārpus sacensību laukuma: 
(i) Par nesportisku uzvedību vai citu nopietnu sacensību traucēšanu 
(ii) Par nesportisku uzvedību vai citu nopietnu sacensību traucēšanu, piedauzīgu un 

apvainojošu vārdu vai uzvedību pret LAS un KSK pārstāvjiem, sacensību 
organizētājiem, komandu pārstāvjiem, sacensību dalībniekiem vai publiku. 

2.5. Pirmajā piemērotajā brīdī pēc “dzeltenās” vai “sarkanās” kartiņas izsniegšanas, 
galvenajam tiesnesim; 
a) Jāuzraksta rakstisks ziņojums komandas pārstāvim  (neesot komandas pārstāvim, 

dalībniekam uz kuru attiecas pārkāpums) par pārkāpumu un vai galvenais tiesnesis 
uzskata par nepieciešamu piemērot tālākas sankcijas attiecībā pret dalībnieku 
saskaņā ar noteikumiem 

b) Jānodod šī rakstiskā paziņojuma kopija kopā ar detalizētu ziņojumu par pārkāpumu 
pret noteikumiem un rekomendācijas par tālāku sankciju nepieciešamību KSK 
disciplinārajam komisijai 

3. Komandas pārstāvji 

3.1. Attieksmei pret komandu pārstāvjiem jābūt tādai pašai kā pret sacensību dalībniekiem un 
pret tiem  jāpiemēro tās pašas disciplināro pārkāpumu normas 

4. Citas personas 

4.1. Galvenajam tiesnesim ir tiesības pieprasīt izraidīt no sacensību laukuma (iekļaujot tranzīta 
un izolācijas zonas) jebkuru personu, kas uzvedas pretrunā ar sacensību noteikumiem un 
pat pārtraukt sacensības līdz viņa prasības ir izpildītas 

IX. nodaïa  Protestu izskatīšanas kārtība 

1. Vispārējie noteikumi 

1.1. visiem mutiskiem vai rakstiskiem protestiem un oficiālajām atbildēm ir jābūt latviešu 
valodā, starptautisku sacensību gadījumā angļu valodā;

1.2. protestu var pieņemt tikai saņemot oficiālu protestu izskatīšanas maksu 
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2. Protestu komisija sacensībās: 

2.1. rakstiska protesta gadījumā, vai mutiska protesta gadījumā kā minēts punktā 4.2(b) 
galvenajam tiesnesim jāsasauc sacensību protestu komisija, kas sastāv no galvenā
tiesneša, KSK delegāta un kategorijas tiesneša, kas nav iesaistīts atgadījumā. Lēmums 
jāpieņem cik ātri vien iespējams.  Rakstiska protesta gadījumā sacensību protestu 
komisijas lēmums jāpieņem rakstiski un galvenajam tiesnesim tas jānodod personai, kas 
oficiāli iesniedza protestu, vai ja iesniegts protests saskaņā ar 4.2(b) komandas pārstāvis 
vai dalībnieks par to jāinformē;

2.2. sacensību protestu komisijas lēmumi , kas attiecas uz šo noteikumu punktu 4 zemāk ir 
galēji un tālāki protesti pret to nav pieņemami 

3. Protesti pret tiesnešu lēmumiem par dalībnieka mēģinājumiem 
maršrutā

3.1. protests, kas veikts saskaņā ar KSK vispārīgo noteikumu kāpšanās sportā 4 nodaļu, šo 
noteikumu punktu 10 
a) gadījumā, ja kategorijas tiesnesis uzskata par nepieciešamu konsultēties (apskatīt

video ierakstu) par dalībnieka mēģinājumu maršrutā pirms lēmuma pieņemšanas, 
tam jāļauj dalībniekam pabeigt mēģinājumu saskaņā ar sacensību noteikumiem. Pēc
mēģinājuma pabeigšanas, dalībnieks jāinformē, ka viņa rezultāts kārtā būs atkarīgs 
no pārbaudes, kuru veiks kārtas beigās

3.2. augstuma noteikšana grūtā kāpšanā: galvenais tiesnesis var izmantot video ierakstus 
sacensību kārtas beigās, lai apstiprinātu ‘paņēma/pieskārās’ noteikumu ievērošanu 
attiecībā pret augstuma noteikšanu un dalībnieka rezultātu  

3.3. video ieraksti tiesāšanas procesā
a) tiesāšanas procesā var izmantot tikai oficiālu video ierakstu 
b) video ierakstu var izmantot tikai attiecībā uz punktiem 3.1. un 3.2. 
c) video ieraksta apskati var veikt tikai galvenais tiesnesis, kategorijas tiesnesis, 

demonstrētājs un KSK pārstāvis 

4. Protesti pēc rezultātu publicēšanas 

4.1. protestu par dalībnieku rezultātu pēc sacensību kārtas, kad ir paziņoti oficiālie rezultāti 
var iesniegt tikai 30 minūšu laikā. Protesti iesniedzami pēc katras kārtas beigām.  Protests 
jāiesniedz komandas pārstāvim rakstiski, adresējot to galvenajam tiesnesim. Iesniedzot 
protestu, jāiemaksā attiecīgā protesta maksa. 

4.2. Sacensības ātruma kāpšanā
a) Ja sacensību kārta balstās uz dalībnieka laiku (kvalifikācijas kārtā), protestu var iesniegt 

saskaņā ar punktu 4.1 
b) Sacensību Fināla kārtas gadījumā, protests jāiesniedz uz reiz pēc pāra rezultātu 

paziņošanas. Kategorijas tiesnesim nekavējoties par to jāziņo galvenajam tiesnesim. 
Nākamā sacensību kārta ir jāatliek līdz galvenais tiesnesis paziņo savu lēmumu. Arī par 
šiem protestiem jāiemaksā attiecīgā iemaksa 

5. Protesti disciplinārajai komisijai 

5.1. Gadījumos, kad galvenais tiesnesis uzskata par nepieciešamu dalībnieka veiktos 
noteikumu pārkāpumus izskatīt disciplinārajā komisijā, tam jāiesniedz komisijā ziņojums, 
kā arī rakstisks sarunu pieraksts starp galveno tiesnesi un komandas pārstāvi, kā arī citi 
pierādījumi 
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6. Protestu maksa 

6.1. Maksu par protestu izskatīšanu nosaka KSK vienu reizi gadā

6.2. Ja protests ir pamatots, protesta maksu atgriež atpakaļ. Ja protests tiek noraidīts 
protesta nauda netiek atgriezta 

X. nodaïa  Sacensības kāpšanas sportā Latvijā

1. Ievads 

1.1. Latvijas kausa izcīņas čempionāts kāpšanas sportā notiek katru gadu, summējot 
dalībnieku iegūtos reitinga punktus visās oficiālajās sacensībās kāpšanas sportā;

1.2. Latvijas čempionāts kāpšanas sportā notiek katru otro nepāra gadu 

1.3. Katrās Latvijas kausa izcīņas sacensību posmā jābūt sacensībām grūtajā kāpšanā, vai 
ātruma kāpšanā, vai boldringā, vai visiem, vai diviem veidiem;  

1.4. Sacensībām normāli jānotiek brīvdienās. Maksimālais sacensību ilgums var būt trīs dienas, 
ja vien iespējams organizatoriem jācenšas organizēt 2 dienās

1.5. Ar KSK atļauju sacensības var notikt arī darbdienās; 

1.6. Katrās sacensībās jābūt kategorijām sievietēm un vīriešiem; 

1.7. Pēc Latvijas kausa izcīņas čempionāta beigām sacensību uzvarētājiem gan vīriešu, gan 
sieviešu kategorijās jāapbalvo ar ceļojošo balvu, kas pāriet dalībnieka īpašumā, ja tā ir 
izcīnīta trīs gadus pēc kārtas; 

1.8. Pēc katrām sacensībām jāapbalvo pirmo trīs vietu ieguvēji abās kategorijās; 

2. Reitinga punkti 

2.1. Par piedalīšanos sacensībās pirmie 30 dalībnieki saņem reitinga punktus: 

Vieta Punkti 
1. 100  

2. 80  

3. 65  

4. 55  

5. 51  

6. 47  

7. 43 

8. 40 

9. 37 

10. 34 

11. 31 

12. 28 

13. 26 

14. 24 

15. 22 

16. 20 

17. 18 

18. 16 

19. 14 

20. 12 

21. 10 

22. 9

23. 8

24. 7

25. 6

26. 5

27. 4

28. 3

29. 2

30. 1

2.2. Punktu skaits, kurus skaita kopvērtējumā:
Punkti jāpiešķir pēc katrām oficiālajām sacensībām un dalībnieki jāsarindo dilstošā secībā pēc
savākto punktu skaita. Dalībnieku jaunais reitings jāpublicē pēc katrām sacensībām atsevišķi
ātrumā un grūtās kāpšanas sacensībām. 
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2.3. Maksimālais punktu skaits kurus dalībnieks var uzkrāt līdz fināla sacensībām ir: 
a) Ja ir bijušas 7 vai 8 sacensības: jāskaita maksimums 6 labākie rezultāti; 
b) Ja ir bijušas 6 sacensības: : jāskaita maksimums 5 labākie rezultāti; 
c) Ja ir bijušas 5 vai mazāk sacensību: : jāskaita visās sacensībās iegūtie reitinga punkti; 

2.4. Latvijas čempionā titula piešķiršana neizšķirta rezultāta gadījumā.
Neizšķirts jāizšķir apskatot sacensības, kurās dalībnieki tieši cīnījušies viens pret otru: t.i. 
“labāku” vietu skaits sacensībās, kurās tie cīnījušies viens pret otru; ja vēl joprojām
saglabājas neizšķirts jāizsludina divi Latvijas čempioni; 

3. Vecuma grupas 

3.1. Oficiālās sacensības un Latvijas čempionāts notiek sekojošās vecuma grupās: 
a) E grupa: sacensību gadā dalībniekiem, kas reģistrējas šajā vecuma grupā jābūt dzimušiem 
pirms 12  vai mazāk kalendārajiem gadiem; t.i. 2001. gadā startējošiem šajā vecuma grupā
jābūt dzimušiem 1989. gadā vai vēlāk; 

b) D grupa: sacensību gadā dalībniekiem, kas reģistrējas šajā vecuma grupā jābūt dzimušiem 
pirms 13 vai 15 kalendārajiem gadiem; t.i. 2001. gadā startējošiem šajā vecuma grupā jābūt
dzimušiem 1988 vai 1986 gadā;

c) C grupa: sacensību gadā dalībniekiem, kas reģistrējas šajā vecuma grupā jābūt dzimušiem 
pirms 16 vai 17 kalendārajiem gadiem; t.i. 2001. gadā startējošiem šajā vecuma grupā jābūt
dzimušiem 1985 vai 1984 gadā;

d) B grupa: sacensību gadā dalībniekiem, kas reģistrējas šajā vecuma grupā jābūt dzimušiem 
pirms 18 vai 19 kalendārajiem gadiem; t.i. 2001. gadā startējošiem šajā vecuma grupā jābūt
dzimušiem 1983 vai 1982 gadā;

e) A grupa: sacensību gadā dalībniekiem, kas reģistrējas šajā vecuma grupā jābūt dzimušiem 
pirms 20 un vairāk kalendārajiem gadiem; t.i. 2001. gadā startējošiem šajā vecuma grupā
jābūt dzimušiem 1981 gadā un agrāk; 

3.2. Dalībnieki var startēt augstākā vecuma grupā, izņemot A grupu, kur dalībnieks nevar būt
jaunāks par 16 gadiem. Reitinga punktus dalībnieks var iegūt tikai vienā vecuma grupā;

3.3. A grupas sacensībās var piedalīties arī viens dalībnieks no D grupas, ja viņš ir iepriekšējā
gadā ieguvis pirmo vietu Latvijas kausa izcīņas čempionātā.

3.4. Nepieciešamības gadījumā ( ja grupā ir mazāk par 3 dalībniekiem) vecuma grupas var 
apvienot iepriekš konsultējoties ar KSK 

4. Dalības maksas 

4.1. Dalības maksas sacensībās ieteicamos maksimālos apmērus nosaka KSK vienu reizi gadā;

5. Apbalvošana 

5.1. KSK komisija nosaka minimālo balvu apmēru katru gadu. Ja balvu apmēri pārsniedz 
noteiktās normas tie jāizdala tālākām vietām (t.i. ¼ fināla dalībniekiem 5-8 vieta) 
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Pielikums Nr.1 

Sacensību organizatoriem vēlākais vienu mēnesi pirms sacensībām jāiesniedz KSK un 
dalīborganizācijām sacensību nolikums: 
Sacensību nolikumam jāatspoguļo: 

1. Mērķis un uzdevumi; 

Norādot vecuma grupas, kam sacensības domātas; 

2. Vieta; 

Norādot sacensību vietas adresi un nokļūšanas iespējas līdz tai 

3. Kāpšanas sienas apraksts; 

Iekļaujot vidējo augstumu, platumu un pārkares lielumu. 

4. Sacensību provizorisko programmu; 

5. Reģistrācijas vietu un laikus; 

6. Cita informācija; 

Iekļaujot organizatoru koordinātes, KSK apstiprinātās atkāpes no noteikumiem u.c. 
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Pielikums Nr.2 

Tā kā patreizējā kāpšanas sporta attīstības fāzē būtu grūti no sacensību organizatoriem pieprasīt
visu “sacensību noteikumi kāpšanas sportā” normu izpildi, tad KSK šajā pielikumā uzrāda tos 
nodaļu punktus, kuru ievērošana ir vēlama, bet nav obligāta, t.s. komentārus par šiem punktiem: 
 
II. nodaļa: 2.1.e) izolācijas zonā treniņu siena nav obligāta; 
II. nodaļa: 2.1.g) sacensībās var nebūt divas izolācijas zonas; 
II. nodaļa: 2.1.j) jābūt pieejamam telefonam medicīniskās palīdzības izsaukšanai; 
II. nodaļa: 4.2.a) jāatbilst šo noteikumu II.nodaļas 5 punktam – drošība 
II. nodaļa: 5.5. 
II. nodaļa: 5.8. nav obligāts līdz KSK noteikumu izstrādei 
II. nodaļa: 7.4. 
II. nodaļa: 7.9.f) 
II. nodaļa: 8.1. tehniskās sanāksmes organizēšana dienu pirms sacensībām nav obligāta, tomēr
informācija ir jāizplata saskaņā ar apakšpunktiem 
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	6.1. Sacensību organizētājiem jānodrošina pieredzējusi komanda, kas ir atbildīga par augstuma mērījumu nodrošināšanu, laika uzņemšanu un rezultātu apkopošanu katrai sacensību kārtai;
	6.2. Augstuma mērīšanas komandai sadarbībā ar maršruta demonstrētāju jānodrošina topogrāfiska shēma katram maršrutam, kas parāda katras aizķeres un drošināšanas punkta novietojumu un augstumu (vai, ja maršrutā ir traversa vai griestu posmi, attālumu gar maršruta trajektoriju). Šīm shēmām jābūt pieejamām tikai galvenajam tiesnesim un attiecīgajam kategorijas tiesnesim katrā sacensību kārtā.

	7. Rezultātu apkopošana.
	7.1. Sacensību organizētājiem jānodrošina sabiedriska informācijas izvietošanas sistēma, atspoguļot katra dalībnieka  rezultātus, visu sacensību laikā;
	7.2. Pirms sacensībām jābūt informācijai par dalībnieku vārdiem un klubiem (valstīm), kurus tie pārstāv
	7.3. Pēc sacensību katras kārtas, kategorijas tiesnesis nekavējoties jānodrošina ar pilnīgu dalībnieku rezultātu sarakstu. Tikai pēc šīs informācijas pārbaudes (un, ja nepieciešams izlabošanas) un oficiālas apstiprināšanas, kuru veic kategorijas tiesnesis un galvenais tiesnesis, šo informāciju var publiskot.
	7.4. Rezultātu saraksti: tos jānodrošina augstuma mērīšanas un  rezultātu apkopošanas komandai. Visi rezultātu sarakstiem jābūt drukātā veidā. Nedrīkst pieļaut ar roku rakstītus sarakstus vai to daļas.
	7.5. Rezultātu sarakstos pēc katras kārtas jābūt sekojošai informācijai:
	7.6. Sacensību kārtas beigu sarakstā jāparādās sekojošai informācijai:
	7.7. Publicējot informāciju par galējiem rezultātiem (pēc sacensību beigām) bez tās informācijas kā punktā 7.6. jāparādās papildus informācijai:
	7.8. Nekādai citai informācijai kā iepriekš minētajai nav jāparādās publicējot oficiālos sacensību rezultātus
	7.9. Pēc katras kārtas rezultātu apstiprināšanas šo rezultātu pilnīga kopija jānodod:

	8. Starta kārtība sacensībās:
	8.1. Starta kārtībai jābūt sastādītai un paziņotai tehniskās sanāksmes laikā dienu pirms sacensībām un saskaņā ar noteikumiem par šādiem sarakstiem tos:
	8.2. Starta kārtības sarakstam jāsniedz sekojoša informācija par nākamo sacensību kārtu:
	8.3. Starta kārtības noteikšana:

	9. Apbalvošanas ceremonijas
	9.1. Izņemot gadījumus, kad to atļāvis galvenais tiesnesis,  visiem dalībniekiem jāapmeklē sacensību atklāšanas un apbalvošanas ceremonijas. Nepakļaušanās gadījumā dalībniekam var izsniegt “dzelteno” kartiņu vai katra veida trīs labāko  dalībnieku gadījumā “sarkano kartiņu” ar no tā izrietošajām sekām
	9.2. Sacensību organizētāji ir pilnībā atbildīgi par izmaksām, kas saistītas ar sacensību rīkošanu un vadīšanu, balvu un trofeju nodrošināšanu.


	III. nodaïa Vispārīgie sacensību noteikumi kāpšanas sportā.
	1. Kāpšanas siena
	1.1. Visām KSK apstiprinātajām sacensībām rekomendētais minimālais sienas platums vienam maršrutam ir 3 metri, minimālais augstums – 12 metri, kas atļauj veidot maršrutus ar minimālo garumu 15 metri.
	1.2. Kāpšanai jāļauj izmantot visa kāpšanas sienas virsma;
	1.3. Kāpšanas laikā nevar izmantot ne sānu, ne augšējo sienas malu;
	1.4. Ja ir nepieciešamība iezīmēt uz sienas maršrutu, lai to skaidri atdalītu no cita maršruta, iezīmēšana jāveic ar nepārtrauktu un skaidri atpazīstamu marķējumu;
	1.5. Starta līnijai maršruta uzsākšanai jābūt skaidri iezīmētai;

	2. Sacensību veidi:
	2.1. Definīcijas:
	2.2. Sacensības grūtajā kāpšanā un grūtajā pāru kāpšanā var būt maršruti, kurus veic:
	2.3. Ātruma sacensībās maršrutus kāpj pēc maršruta demonstrācijas, kuru veic apstiprināts demonstrētājs;
	2.4. Sacensības var sastāvēt no atsevišķām kategorijām grūtībai, ātrumam vai boldringam. Ne visām kategorijām jābūt pārstāvētām sacensībās.
	2.5. Sacensības grūtajā kāpšanā un grūtajā pāru kāpšanā var notikt arī ar augšējo drošināšanu, ja to ir atļāvusi KSK.

	3. Drošība
	3.1. Drošības jautājumi ir noteikti II. nodaļā, punktā 5 – sacensību organizācija

	4. Reģistrācija un  izolācijas zona.
	4.1. Visiem dalībniekiem, kas pielaisti sacensību posmam, jāreģistrējas un jāieiet izolācijas zonā ne vēlāk par laiku, kuru noteicis galvenais tiesnesis un kuru publicējuši/pasludinājuši sacensību organizētāji;
	4.2. Tikai zemāk nosauktās personas drīkst apmeklēt izolācijas zonu:
	4.3. Citas personas, kuras speciāli apstiprinājis galvenais tiesnesis. Šādas personas, visu to uzturēšanās laikā izolācijas zonā, jāpavada nozīmētai amatpersonai, lai nodrošinātu izolācijas zonas drošību un pasargātu no uzmanības novēršanas un liekas traucēšanas sacensību dalībniekus Dzīvniekus izolācijas zonā ielaist nedrīkst.

	5. Maršrutu apskate un izmēģināšana.
	5.1. Apskates laiks: izņemot gadījumus, kuros noteikts savādāk, sacensībās grūtajā kāpšanā, ātruma un boldringa sacensībās dalībniekiem, kas reģistrējušies, lai piedalītos sacensību posmā jābūt apskates laikam pirms sacensību sākuma, kura laikā tiem jāļauj izzināt maršrutu. Komanda pārstāvjiem nav atļauts pavadīt dalībniekus apskates laikā. Atrodoties apskates laukumā visiem dalībniekiem jāvadās pēc tiem pašiem noteikumiem kā atrodoties izolācija zonā.
	5.2. Apskates laiku nosaka sacensību galvenais tiesnesis konsultējoties ar demonstrētāju-ekspertu, bet tas nedrīkst pārsniegt sešas minūtes katram maršrutam;
	5.3. Dalībniekiem jāpaliek nozīmētā apskates zonā apskates perioda laikā. Tiem nav atļauts kāpt uz kāpšanas sienas vai nostāties uz jebkāda inventāra vai paaugstinājuma. Dalībnieki nedrīkst sarunāties ar personām ārpus apskates laukuma. Tie var tikai lūgt skaidrojumu no galvenā tiesneša vai maršruta tiesneša.
	5.4. Apskates perioda laikā dalībnieki var izmantot binokļus, lai apsekotu maršrutu un veidot ar roku zīmētas skices un piezīmes. Citu apskates un pierakstu iekārtu lietošana nav atļauta. Dalībnieki var pieskarties pirmajām aizķerēm, neatraujot kājas no zemes.
	5.5. Dalībniekiem nav jābūt informācijai par citiem maršrutiem kā tikai par to, kurš tiek apgūts apskates laikā.
	5.6. Pēc apskates laika beigām dalībniekiem bez kavēšanās jāatgriežas izolācijas zonā,. Jebkura aizkavēšanās var beigties ar “dzeltenās kartiņas” piešķiršanu; jebkāda tālāka kavēšanās beidzas ar tūlītēju diskvalifikāciju saskaņā ar VII. nodaļu, disciplinārie pasākumi sacensību laikā.
	5.7. Kāpti maršruti: sacensībās, kur maršrutu izmēģināšana un apstrāde ir to daļa, galvenais tiesnesis, konsultējoties ar maršrutu priekšnieku nosaka dalībnieku maršrutu izmēģināšanas grafiku, kārtību un ilgumu.

	6. Sagatavošanās pirms kāpšanas
	6.1. Saņemot oficiālu uzaicinājumu pamest izolācijas zonu uz tranzīta zonu, dalībnieku nedrīkst pavadīt neviena persona izņemot apstiprinātu  tiesnesi
	6.2. Ierodoties tranzīta zonā dalībniekam jāuzvelk klinšu kurpes, jāpiesien virve ar atzītu mezglu un jāveic pēdējās sagatavošanās pirms kāpšanas
	6.3. Apstiprinātam tiesnesim jāpārbauda un jāapstiprina visu kāpšanas inventāru un mezglu atbilstību drošības un citām KSK prasībām pirms dalībniekam atļauj veikt mēģinājumu maršrutā
	6.4. Katram dalībniekam jābūt gatavam pamest tranzīta zona un ierasties sacensību laukumā, kad tas tiek aicināts tā darīt. Jebkura kavēšanās var beigties ar tūlītēju “dzeltenās kartiņas” piešķiršanu, jebkāda tālāka kavēšanās beidzas ar tūlītēju diskvalifikāciju saskaņā ar VII. nodaļu, disciplinārie pasākumi sacensību laikā.

	7. Sienas uzturēšana
	7.1. Maršrutu priekšniekam jānodrošina, ka pieredzējuša un praktiska sienas uzturēšanas komanda ir pieejama katra sacensību kārtas laikā, lai veiktu jebkādus sienas uzturēšanas darbus, kurus pasūtījis maršruta tiesnesis, drošā un efektīvā veidā. Drošības noteikumi ir stingri jāievēro. Galvenais tiesnesis var pieprasīt izraidīt no sacensību laukuma jebkuru personu, kas neievēro drošības noteikumus;
	7.2. Aizķeru labošana: pēc maršruta tiesneša lūguma maršruta priekšniekam jāorganizē jebkāds labošanas darbs. Pēc labojumu veikšanas demonstrētājam jāpārbauda darbs un  jāiesaka galvenajam tiesnesim vai labojumu rezultāts nedod neizdevīgāku stāvokli vai netaisnu priekšrocību nākamajiem dalībniekiem. Galvenā tiesneša lēmumam turpināt, apstādināt vai atļaut pārstartēt visu sacensību kārtu jābūt galējam un par šo lēmumu nevar pieņemt nekādus protestus.
	7.3. Aizķeru tīrīšana: kāpšanas sienas tīrīšanas biežumu un metodes nosaka maršruta tiesnesis (konsultējoties ar demonstrētāju) pirms katra sacensību posma sākuma, par ko informē dalībniekus tehniskās sapulces laikā pirms maršrutu apskates;

	8. Tehniskie incidenti.
	8.1. Par tehnisku incidentu uzskata;
	8.2. Drošinātājam vienmēr jāizdod pietiekošs daudzums virves. Jebkāda virves noslogošana uzskatāma par mākslīgā punkta izmantošanu vai kā kavēklis dalībniekam un tāpēc maršruta tiesnesim jāpasludina tehniskais incidents;
	8.3. Tehniskā incidenta gadījumā jārīkojas sekojoši:

	9. Rezultātu noteikšana pēc katras kārtas
	9.1. Rezultātu pēc katrām sacensībām grūtajā kāpšanā, bouldringā un ātruma kāpšanas sacensībām jānosaka saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem katrā sacensību veidā.

	10. Maršruta mēģinājuma pārtraukšana.
	10.1. Dalībnieka mēģinājums maršrutā jāpārtrauc saskaņā ar attiecīgo veidu noteikumiem;
	10.2. Dalībniekam jāļauj kāpt uz leju jebkurā brīdī mēģinājuma laikā maršrutā līdz viņš nepārkāpj noteikumus, kas nosaka maršruta mēģinājuma pārtraukšanu.


	IV. nodaïa Sacensību noteikumi grūtajā kāpšanā
	1. Ievads
	1.1. Šie noteikumi jālasa kopā ar vispārīgiem sacensību noteikumiem kāpšanas sportā;
	1.2. Visi maršruti grūtās kāpšanas sacensības jākāpj ar apakšējo drošināšanu dalībniekus drošinot no lejas;
	1.3. Maršruts ir veiksmīgi pabeigts, ja tas ir izkāpts saskaņā ar noteikumiem un normām, kas attiecas uz sacensībām grūtajā kāpšanā un ja virve ir ieāķēta pēdējās atsaites karabīnē no atļautas pozīcijas

	2. Dalībnieku skaits un starta kārtība
	2.1. Izņemot gadījumus, kad noteikts savādāk, sacensības notiek uz vienas sienas. Dalībnieku starta kārtību nosaka izloze

	3. Apskates periods
	3.1. Saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, dalībniekiem (kā grupai) jāatļauj aplūkot maršrutu, kuru tiem būs jāveic;
	3.2. Superfināla gadījumā galvenais tiesnesis var nolemt neatļaut apskates periodu;

	4. Kāpšanas kārtība
	4.1. Katram maršrutam iepriekš jānosaka noteikts laika periods, kurā dalībnieks var veikt maršrutu. Šajā periodā jāiekļauj 40 sekundes, lai sagatavotos maršrutam sacensību laukumā
	4.2. Ieejot sacensību laukumā pie kāpšanas sienas dalībniekam nekavējoties jāpārkāpj oficiālajai starta līnijai. Šajā brīdī maršruta tiesnesim jāsāk vai jādod komanda uzsākt laika atskaite, kas nepieciešama dalībniekam, lai veiktu maršrutu. Katram dalībniekam jāatļauj 40 sekundes, lai iesāktu savu mēģinājumu maršrutā. Ja dalībnieks nav uzsācis mēģinājumu maršrutā pēc 40 sekundēm tie jāinformē uzsākt nekavējoties. 40 sekunžu  pēdējam apskates laikam jābūt daļai no kopējā laika maršruta veikšanai. Tālāka kavēšanās pakļauj dalībnieku disciplinārām mēriem, kas aprakstīti 6 daļā, Disciplinārie mēri sacensību laikā.
	4.3. Katra dalībnieka mēģinājumu uzskata par uzsāktu , kad abas kājas ir atrautas no zemes.
	4.4. Dalībnieks jebkurā sava mēģinājuma laikā var jautāt maršruta tiesnesim cik daudz no atļautā laika ir palicis tā rīcībā. Maršruta tiesnesim jāinformē dalībnieks, kad palikušas tikai 60 sekundes. Kad laiks ir beidzies, maršruta tiesnesim jāapstādina dalībnieks un jāinstruē veikt rezultāta mērījumus. Dalībnieks, kas nepakļaujas maršruta tiesneša komandai pārtraukt kāpšanu ir pakļauts disciplinārām mēriem, kas aprakstīti 6 daļā, Disciplinārie mēri sacensību laikā.
	4.5. Mēģinājuma laikā:

	5. Augstuma mērījumi
	5.1. Saskaņā ar punktu 8.Maršruta mēģinājuma pārtraukšana, kritiena gadījumā vai maršruta tiesnesim liekot pārtraukt kāpšanu, jāmēra attālums līdz augstākai aizķerei, kuru dalībnieks paņēmis vai pieskāries (traversa vai griestu sektora gadījumā tālākai aizķerei, kuru dalībnieks paņēmis vai pieskāries) gar maršruta līniju kā noteicis maršruta demonstrētājs-eksperts.
	5.2. Vērā jāņem aizķeres, kas izmantotas ar rokām. Kā noteicis maršruta tiesnesis, aizķere, kas ir ”paņemta” jāvērtē augstāk kā aizķere, kurai dalībnieks ir “pieskāries”
	5.3. Ja dalībnieks pieskaras punktam bez aizķerēm , šo punktu neiekļauj jebkādos augstuma (traversa vai griestu sektora gadījumā attāluma) mērījumos;
	5.4. Ja dalībnieks paņem pēdējo atsaiti pirms virve ir droši ieāķēta pēdējā karabīnē, to uzskata par  mākslīgo atbalsta punktu un dalībnieka mēģinājums maršrutā tiek pārtraukts un veikts mērījums atbilstoši punktiem 5.1 un 5.2;

	6. Rezultāti pēc katra sacensību posma
	6.1. Pēc katra sacensību posma, dalībnieki jāierindo saskaņā ar punktā 5.2 iegūtajiem rezultātiem;
	6.2. Vienāda rezultāta gadījumā, jāizmanto atpakaļ skaitīšanas procedūra, lai iepriekšējās kārtas rezultāti izšķirtu dalībniekus. Ja neizšķirts saglabājas, atpakaļ skaitīšanas procedūrā jāņem vērā veiksmīgi iepriekšējo kārtu rezultāti.
	6.3. Ja sacensību nolikumā nav noteikts savādāk, sacensību dalībnieku, kas neiekļūst nākamajā posma, galējais rezultāts jānosaka pēc to attiecīgās vietas, kas iegūta atlases kārtā;
	6.4. Superfināls: ja pēc atpakaļ skaitīšanas procedūras izmantošanas pēc sacensību fināla kārtas saglabājas neizšķirts par pirmās vietas piešķiršanu ir jāorganizē superfināls. Ja saglabājas neizšķirts pēc superfināla, dalībnieki, kuriem ir vienāds rezultāts, jāuzskata par līdzvērtīgiem un sacensības ir jāpārtrauc.

	7. Sacensību kārtu kvotas.
	7.1. nodaļa jālasa kopā ar 6 nodaļu iepriekš., t.i. pirms 7 nodaļas pielietošanas vispirms jāapkopo sacensību kārtas rezultāti;
	7.2. ja sacensību atlases kārtā nepietiekošs skaits dalībnieku ir veiksmīgi beiguši maršrutu, fiksētās kvotas brīvās vietas jāaizpilda ar nākamiem labākajiem dalībniekiem pēc kārtas;
	7.3. Fiksētajai kvotai dalībniekiem, kas kvalificējas pusfinālam un finālam, jābūt attiecīgi 26 un 8 dalībnieki;
	7.4. Pusfināla un fināla kārtas – mainīgās kvotas: ja fiksētās kvotas pusfināla un  fināla kārtām tiek pārsniegtas vienādu rezultātu gadījumā pēc atpakaļ skaitīšanas procedūras izmantošanas, tuvākais dalībnieku skaits fiksētajai kvotai (skaitot no lejas un augšas) kvalificējas nākamajai kārtai, ņemot vērā, ka pusfināla un fināla kārtās jāpiedalās atbilstoši ne mazāk kā 20 un 6 dalībniekiem.
	7.5. Kad dalībnieku skaits, kas kvalificējas fināla kārtai, pārsniedz fināla kvotu vienādu rezultātu gadījumā pēc atpakaļ skaitīšanas procedūras izmantošanas un ir tāds pats kā skaitot no augšas un apakšas, lielākais dalībnieku skaits kvalificējas nākamajai kārtai;

	8. Maršruta mēģinājuma pārtraukšana
	8.1. Veiksmīgs mēģinājums maršrutā: dalībnieks veiksmīgi beidz savu mēģinājumu maršruta, ja šis mēģinājums atbilst punktam 1.3;
	8.2. Neveiksmīgs mēģinājums maršrutā: dalībnieks neveiksmīgi beidz savu mēģinājumu maršruta, ja viņš:


	V. nodaïa Sacensību noteikumi grūtajā pāru kāpšanā
	1. Ievads
	1.1. Sacensības grūtajā pāru kāpšanā ir līdzīgas sacensībām grūtajā un ātruma kāpšanā, jo:
	a) Sacensību kārtas pirms fināla jārīko saskaņā ar sacensību noteikumiem grūtajā kāpšanā;
	b) Fināla kārta jārīko saskaņā ar noteikumiem ātruma kāpšanas sacensībām, izmantojot dalībnieku “izslēgšanas” principu

	2. Fināla kārta – kvotas
	2.1. Saskaņā ar sacensību noteikumiem grūtajā kāpšanā punktu 6. pirms sacensību grūtajā pāru kāpšanā otrā punkta pielietošanas dalībnieki vispirms jāsarindo saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem
	2.2. Pusfināls un fināls – fiksētās kvotas:
	a) Fiksētā kvota pusfināla kārtai (sacensību noteikumi grūtajā kāpšanā) un fināla kārtai (sacensību noteikumi pāru kāpšanā) ir attiecīgi 26 un 8 dalībnieki
	b) Neizšķirts rezultāts pusfinālā par pēdējo vietu fināla kārtā jāizšķir ņemot vērā laiku, kādā sasniegts vienādais augstums
	2.3. Finālā kārta: ja sacensībās grūtajā pāru kāpšanā fināla kārtā dalībnieki sasniedz vienādu augstumu, tad rezultātu izšķir ņemot vērā mazāko laiku, kas bijis nepieciešams, lai sasniegtu šo augstumu

	3. Fināla kārta – starta kārtība
	3.1. Ņemot vērā pusfināla rezultātus un izmantojot, kur nepieciešams, atpakaļ skaitīšanas procedūru (sacensību noteikumi grūtajā kāpšanā) un pusfināla neizšķirtu rezultātu laušanas kārtību kā norādīts punktā 2.2.b), starta kārtībai jābūt saskaņā sacensību noteikumiem ātruma kāpšanā 16 un 8 dalībniekiem.


	VI. nodaïa Sacensību noteikumi boldringā
	1. Ievads
	1.1. Šie noteikumi jālasa kopā ar vispārīgiem noteikumiem sacensībām kāpšanas sportā ar sekojošiem izņēmumiem;

	2. Vispārīga daļa
	2.1. Boldringa sacensības sastāv no vairākiem īsiem maršrutiem, kuras parasti sauc par problēmu - maršrutiem. Visus problēmu -maršrutus jākāpj  bez virvēm. Aizķeru skaitam maršrutā jābūt no 4 līdz 12.
	2.2. Visi boldringa maršruti jānodrošina ar  nolaišanās matračiem. Maršruta veidotājs ir atbildīgs par matraču izmēriem un izvietojumu. Ja savieno dažāda izmēra matračus, tie jāpārklāj, lai neļautu dalībniekam iekrist starp tiem;
	2.3. Boldringa sacensībām jāsastāv no vienas vai divām kārtām, sauktām par atlases un fināla kārtām, vai triju kārtu gadījumā – kvalifikācijas, pusfināla un fināla kārtām;
	2.4. Maršrutu skaitam kārtā jābūt ne mazākam par 4 un ne lielākam par 8. Gadījumā, ja sacensības notiek vienā kārtā problēmu skaits nevar būt mazāks par 5.
	2.5. Problēmu -maršrutu augstums: drošībās dēļ, iespējamais dalībnieka kritiens nevar būt lielāks par 3 metriem līdz nolaišanās matracim, skaitot no ķermeņa zemākās daļas;
	2.6. Katra maršruta tiesneša kolēģijai jāsastāv no diviem tiesnešiem
	2.7. Katram problēmu -maršrutam jābūt iepriekš noteiktai  starta pozīcijai no kuras jāsāk mēģinājums. Tai jāsastāv no divām fiksētām un atzīmētām pozīcijām kājām. Šīs starta pozīcijas jāatzīmē citā krāsā kā pārējās problēmu -maršruta aizķeres, un vienādā krāsa ar citu maršrutu sākuma pozīcijām. Pēc demonstrētāja viedokļa šīs aizķeres var iezīmēt kā labās vai kreisās
	2.8. Viens “bonusa” punkts tiek piešķirs par kādas īpašas aizķeres turēšanu problēmu -maršrutā. Šo aizķeri nosaka maršruta veidotājs. Šai aizķerei jābūt oranžai vai oranži atzīmētai.
	2.9. Finiša aizķere jāatzīmē tādā pat krāsā kā sākuma aizķere, tomēr atsevišķos gadījumos ir iespējams, kad veiksmīga problēmas pabeigšana maršrutā ir nostājoties problēmu -maršruta augšā
	2.10. Ja nepieciešams, ar sarkanu var apzīmēt problēmu -maršruta robežas
	2.11. Atzīmes , kas izmantotas punktā 2.7 un 2.10 ir vienādas visu sacensību laikā. To paraugs jāizveido izolācijas zonā

	3. Apskates periods
	3.1. Speciāls apskates laiks netiek piešķirts, jo apskates periods ir daļa no laika, kas piešķirts maršruta veikšanai
	3.2. Dalībniekam jāpaliek nozīmētajā apskates laukumā apskates perioda laikā. Tiem nav atļauts kāpt uz kāpšanas sienas vai nostāties uz jebkāda inventāra vai paaugstinājuma. Dalībnieki nedrīkst sarunāties jebkādā veidā ar personām ārpus apskates laukuma. Tie var tikai lūgt skaidrojumu no galvenā tiesneša vai maršruta tiesnešiem.  Pieskaršanās aizķerēm lecot tiek uzskatīta kā disciplināro noteikumu 2.2.b. pārkāpšana.

	4. Kāpšanas kārtība
	4.1. Sacensību katrā kārtā, dalībniekam jāveic vairāki maršruti. Pēc katra maršruta dalībniekam ir atpūtas laiks, kas ir vienāda ilguma kā kāpšanas laiks. Galvenajam tiesnesim pirms katras kārtas sākuma jāpaziņo/jāpublicē maršrutu skaits un kārtība katrā kārtā. Katram maršrutam jābūt skaidri iezīmētam apgabalam no kura dalībnieks var redzēt maršrutu. No šī laukuma nedrīkst redzēt citus maršrutus un tam jābūt drošības matracim.
	4.2. Saskaņā ar boldringa sacensību noteikumiem katram problēmu -maršrutam dod iepriekš noteiktu laika periodu, kura laikā dalībnieks var mēģināt maršrutu  tik reizes cik viņš/viņa vēlas. Dotais laiks ir vienāds visiem problēmu -maršrutiem attiecīgajā kārtā. Atļauto laiku paziņo galvenais tiesnesis un tas nevar būt mazāks par 4 minūtēm un lielāks par 8 minūtēm.
	4.3. Katra perioda sākumu (un beigas) jāpaziņo ar skaidru un skaļu signālu. Atskanot signālam dalībniekiem, kas kāpj, jāpārtrauc kāpt un jādodas uz atpūtas zonu. No šīs zonas nedrīkst redzēt citus maršrutus. Dalībniekam, kas beidzis atpūsties jādodas uz nākamo problēmu maršrutu.
	4.4. Problēmu – maršruta mēģinājumu uzskata par sāktu, kad visas ķermeņa daļas ir atstājušas zemi
	4.5. Atļautā laika perioda pēdējās minūtes sakumu paziņo ar noteiktu signālu
	4.6. Aizķeru, kuras var aizsniegt no zemes, tīrīšanai var izmantot birstītes. Šim mērķim var izmantot tikai birstītes, kuras nodrošina organizatori un kas ir pieejamas pie katra problēmu – maršruta. Jebkāda personīgā tīrīšanas sistēma ir aizliegta.
	4.7. Izmantot kanifoliju var atļaut tikai organizētāji

	5. Mēģinājuma beigas
	5.1.  Mēģinājums tiek uzskatīts par veiksmīgu, kad finiša aizķere ir noturēta ar abām rokām un tiesnesis skaidri paziņo “kārtībā’
	5.2. Mēģinājums tiek uzskatīts par pabeigtu, ja dalībnieks atgriežas uz zemes vai beidzas atļautais mēģinājuma laiks
	5.3. Dalībnieku apstādinās, ja viņš pārkāps ierobežojumus vai lietos aizliegtas aizķeres

	6. Tehniskais incidents
	6.1. Ja tehniskais incidents ir novēršams pirms tekošā kāpšanas perioda beigām, kāpējam piedāvā iespēju turpināt viņa mēģinājumus. Ja dalībnieks izvēlas turpināt mēģinājumu maršrutā tālāki protesti par tehnisko incidentu nav pieņemami. Ja dalībnieks izvēlas neturpināt viņa mēģinājumus attiecīgajā kāpšanas periodā, tad dalībnieks turpinās savus mēģinājumus pēc sacensību kārtas beigām. Šajā gadījumā galvenais tiesnesis pieņem lēmumu, kad veidot pārtraukumu sacensību laikā, lai ļautu tehniskā incidentā cietušajam dalībniekam turpināt mēģinājumus. Kāpējam tiek dots laiks, kas bija palicis brīdī, kad notika tehniskais incidents, bet ne mazāk par 2 minūtēm.
	6.2. Ja incidentu nevar izlabot pirms mēģinājuma perioda beigām, atskanot perioda beigu signālam, kārtu apstādina kāpējam, kas cietis tehniskajā incidentā, kā arī pārējiem kāpējiem iepriekšējos problēmu – maršrutos. Pārējiem kāpējiem kārta turpinās. Pēc remonta, kāpējs, incidenta upuris, turpina mēģinājumus tik ilgu laiku, cik bija palicis brīdī, kad notika tehniskais incidents, bet ne mazāk par 2 minūtēm. Pēc šī laika sacensības turpinās visiem dalībniekiem, atskanot mēģinājuma perioda beigu signālam.
	6.3. Notiekot tehniskajam incidentam, pirmais mēģinājums, kuru veic dalībnieks, tehniskā incidenta upuris (tajā pašā problēmu - maršrutā),  pēc mēģinājuma kurā notika tehniskais incidents, tiek uzskatīts kā mēģinājuma turpinājums

	7. Rezultātu noteikšana pēc katras kārtas
	7.1. Pēc katras kārtas dalībnieku rezultāti jāsarindo vadoties pēc sekojošiem kritērijiem:
	7.2. Vienāda rezultāta gadījumā, jāņem vērā veiksmīgu iepriekšējo kārtu rezultāti, izmantojot atpakaļ skaitīšanas procedūra.
	7.3. Superfināls: ja pēc atpakaļ skaitīšanas procedūras izmantošanas pēc sacensību fināla kārtas saglabājas neizšķirts rezultāts par pirmās vietas piešķiršanu ir jāorganizē superfināls problēmu - maršrutā. Katram dalībniekam, kam bija vienāds rezultāts dod tikai vienu mēģinājumu tādā pašā starta kārtībā kā finālā. Maršruta veidotājs nosaka noteiktu laika periodu maršruta veikšanai un mēģinājums ir jāsāk 40 sekunžu laikā.  Katra dalībnieka rezultātu vērtē pēc sacensību noteikumiem grūtajā kāpšanā punktiem 5.1,5.2,5.3. pēc dalībnieku mēģinājumiem paziņo rezultātu. Ja vairāki dalībnieki ir sasnieguši augšu, tos uzskata par līdzvērtīgiem un tiek pasludināts galējais rezultāts. Ja neviens no dalībniekiem nav sasniedzis augšu un, ja vēl joprojām saglabājas neizšķirts rezultāts par pirmo vietu, dalībnieki pirmajās vietās veic atkārtotu mēģinājumu (līdz maksimums 6 mēģinājumiem) sekojot  tai pašai starta kārtībai līdz tie tiek izšķirti. Ja superfināla beigās ir neizšķirts, dalībnieki jāuzskata par līdzvērtīgiem.

	8. Kvotas katrai kārtai
	8.1. Šī nodaļa jālasa kopā ar nodaļu 7 iepriekš., t.i. pirms 8 nodaļas pielietošanas vispirms jāapkopo sacensību kārtas rezultāti
	8.2. Ja sacensību atlases kārtā nepietiekošs skaits dalībnieku ir veiksmīgi beiguši problēmu - maršrutus, fiksētās kvotas brīvās vietas jāaizpilda ar nākamiem labākajiem dalībniekiem pēc kārtas
	8.3. Ja sacensībās ir 3 kārtas: Pusfināls: fiksētai kvotai pusfinālam jābūt 30, minimums 20 dalībniekiem. Ja šīs kvotas tiek pārsniegtas vienādu rezultātu gadījumā, ņemot vērā iepriekšējās kārtas rezultātus, tuvākais dalībnieku skaits fiksētajai kvotai (skaitot no lejas un augšas) kvalificējas nākamajai kārtai. Kad fiksētā kvota ir vienāda kā skaitot no augšas un apakšas kvotai, dalībnieku skaits, kas atbilst lielākai kvotai kvalificējas nākamajai kārtai.
	8.4. ja sacensības ir divas kārtas:        Fināls: fiksētajai fināla kvotai jābūt 20, minimumam 16 dalībniekiem. Ja šīs kvotas tiek pārsniegtas vienādu rezultātu gadījumā, ņemot vērā iepriekšējās kārtas rezultātus, tuvākais dalībnieku skaits fiksētajai kvotai (skaitot no lejas un augšas) kvalificējas nākamajai kārtai. Kad fiksētā kvota ir vienāda kā skaitot no augšas un apakšas kvotai, dalībnieku skaits, kas atbilst lielākai kvotai kvalificējas nākamajai kārtai.

	9. Protesti
	9.1. Jebkuri protesti pret oficiālo lēmumu jāveic saskaņā ar KSK protestu iesniegšanas kārtību


	VII. nodaïa Sacensību noteikumi ātruma kāpšanā
	1. Ievads
	1.1. Šie noteikumi jālasa kopā ar vispārīgiem sacensību noteikumiem kāpšanas sportā
	1.2. Sacensībās ātruma kāpšanā dalībniekam jākāpj ar augšējo drošināšanu, drošinot no apakšas. Sacensībās jāizmanto vienkārtīga virve ar UIAA marķējumu.
	1.3. Sacensībām ātruma kāpšanā jānotiek divās kārtās:

	2. Sacensību noteikumi
	2.1. Sacensībām ātruma kāpšanā jānotiek divos maršrutos, kuri ir vienāda garuma, profila un grūtības
	2.2. ja kvalifikācijas un fināla kārtas notiek
	2.3. Rekomendētais maršruta aukstums ir 12 – 20 metri ar kopējo pārkari mazāku par 5 metriem. Ja maršruts ir ar pakāpieniem, tad rekomendētais griestu posma platumam ir jābūt mazākam par 1 metru
	2.4. Drošība
	2.5. Drošināšanas punktam jābūt izveidotam tādā vietā, lai nedz palīdzētu, nedz kavētu vai apdraudētu dalībnieku tā mēģinājuma laikā maršrutā
	2.6. Drošināšana:
	2.7. Viss liekais inventārs (karabīnes, atsaites, āķi u.c.) ir no maršruta jānoņem
	2.8. Maršruti jāveido, lai dalībnieki nevarētu viens otram traucēt. Ja maršruti  nav vertikāli, tiem jābūt vērstiem pretējos virzienos.

	3. Laika mērīšana
	3.1. Maršruta laiku nosaka:

	4. Dalībnieku skaits, rezultātu noteikšana un starta kārtība
	4.1. Katra dalībnieka rezultātu nosaka summējot abos maršrutos uzrādīto laiku. Dalībniekam neuzrāda rezultātu, ja viņš:
	4.2. kvalifikācijas kārta: starta kārtību kvalifikācijas kārtā nosaka izloze. Katrs dalībnieks sāk kāpt maršrutu A (vai 1). Veiksmīgi veicot to, viņš turpina kāpt maršrutā B (vai 2);
	4.3. kvalifikācijas kārta – rezultāts: ja dalībnieks nepabeidz vienu no maršrutiem viņu no tālākās cīņas izslēdz;
	4.4. fināla kārta – dalībnieku skaits:
	4.5. fināla kārtai jānotiek pēc ”izslēgšanas “ principa summējot abos maršrutos uzrādīto rezultātu. Pāru zaudētājus 1/8 fināla un ¼ finālā ierindo saskaņā ar uzrādīto laiku pārī . Kopējais zaudētāju rezultāts pārī 1/8 finālā (9-16 vieta) un ¼ finālā (5-8 vieta) jāpiešķir saskaņā ar to uzrādīto laiku pārī
	4.6. starta kārtība fināla kārtas pirmajā piegājienā jābūt saskaņā ar kvalifikācijas kārtas rezultātiem:
	4.7. ja fināla kārtā maršruts netiek pabeigts:
	4.8. neizšķirts:
	4.9. Skatītāji un tiesneši uz reiz pēc rezultātu noteikšanas jānodrošina ar informāciju par iepriekšējiem rezultātiem (katra dalībnieka vieta un laiki katrā sacensību kārtā).
	4.10. Kopējiem rezultātiem pēc sacensību beigām jāuzrāda dalībnieka uzrādītais laiks visos maršrutos un kārtās.

	5. Apskates laiks
	5.1. Apskates laiks notiek saskaņā ar KSK vispārējiem noteikumiem kāpšanas sportā
	5.2. Apskates laikā demonstrētājiem jāizkāpj maršruti divas reizes: pirmā reizē lēnām, otrā – simulējot sacensību. Šajā laikā dalībnieki var vērot maršrutu demonstrāciju.
	5.3. Pēc maršruta demonstrācijas dalībniekiem var dot maksimums 6 minūtes maršruta aplūkošanai
	5.4. Maršruta demonstrācijai un apskatei jānotiek vienlaicīgi visiem dalībniekiem. Dalībniekiem nav atļauts aplūkot maršrutus ārpus apskates un demonstrācijas laika

	6. Sagatavošanās pirms kāpšanas
	6.1. Sagatavošanās pirms kāpšanas notiek saskaņā ar KSK vispārējiem noteikumiem kāpšanas sportā
	6.2. Kvalifikācijas kārta: pēc veiksmīgas maršrutu veikšanas dalībniekiem jāatgriežas izolācijas zonā, kur  tiem jāpaliek līdz maršruta tiesnesis lūdz atstāt izolācijas zonu. Dalībniekiem, kas kvalificējušies fināla kārtai, jāpaliek izolācijas zonā arī pēc kvalifikācijas kārtas beigām
	6.3. Fināla kārta: kad pāris beidzis startēt, dalībniekiem, kas kvalificējušies nākamajam pārim jāatgriežas izolācijas zonā, izņemot pēdējām pārim

	7. Kāpšanas kārtība
	7.1. Kad maršruta tiesnesis izsauc dalībniekus uz startu, katrs no tiem ieņem starta pozīciju, kurā viena kāja ir uz zemes, bet otra uz pirmās aizķeres un viena vai abas rokas ir uz sienas
	7.2. Kad abi dalībnieki ir ieņēmuši starta pozīciju, maršruta tiesnesis jautā “gatavi?”; kad ir saņemta apstiprinoša atbilde no abiem dalībniekiem, maršruta tiesnesis izsauc “uzmanību” un pēc īsas pauzes (1-2 sekundes) maršruta tiesnesim jādod īsu (0,1-0,2 sekundes) un skaļu (skaidru) audio signālu vai saucienu “starts”, ja laiks tiek fiksēts ar roku
	7.3. Starta signālam jābūt vienādi dzirdamam abiem dalībniekiem
	7.4. Pēc starta signāla saņemšanas katrs dalībnieks var uzsākt mēģinājumu maršrutā. Pret starta kārtību nevar iesniegt protestu, izņemot, ja dalībnieks skaidri pasaka, ka viņš/viņa nav gatavi pēc maršruta tiesneša sauciena “gatavi?”
	7.5. Laikā, kad maršruta tiesnesis dod starta instruktāžu, sacensību laukumā jāievēro pilnīgs klusums, lai nekāds troksnis netraucētu dalībniekiem un tiesnešiem skaidri dzirdēt stara signālu
	7.6. Viltus starta gadījumā maršruta tiesnesim uzreiz  jāapstādina abi dalībnieki. Šai konandai jābūt skaidrai un skaļai. Dalībnieks, kas veicis divus viltus starus no tālākās cīņas jāizslēdz.
	7.7. Ja viens no dalībniekiem cieš no tehniskā incidenta jebkurā fināla kārtas pārī un pārtrauc mēģinājumu kamēr viņa pretinieks turpina kāpt, tikai dalībnieks, kas cietis tehniskajā incidentā var pārstartēt (viens pats)
	7.8. Katra maršruta beigās dalībniekam jāapstādina laika mērīšanas ierīce nospiežot slēdzi ar savu roku


	VIII. nodaïa Disciplinārie sodi sacensību laikā
	1. Ievads
	1.1. galvenais tiesnesis ir atbildīgs par visām aktivitātēm un lēmumiem sacensībās ieskaitot sacensību reģistrācijas laukumu, izolācijas un tranzīta zonas, sacensību laukumu kāpšanas sienas priekšā un uz kāpšanas sienas
	1.2. disciplinārie noteikumi jālasa kopā ar KSK noteikumu kāpšanas sportā citām nodaļām;

	2. Dalībnieki
	2.1. Galvenajam tiesnesim un kategoriju tiesnešiem ir tiesības rīkoties sekojoši pret sacensību dalībniekiem sacensību laukumā, ja tie pārkāpj sacensību noteikumus vai ir nedisciplinēti:
	2.2. Dzeltenās kartiņas brīdinājumu, punkts 2.1.2., var izsniegt par sekojošiem noteikumu pārkāpumiem:
	2.3. Diskvalifikācija bez tālākām sankcijām: par sekojošiem noteikumi pārkāpumi var izsniegt sarkano kartiņu un nekavējoties diskvalificēt dalībnieku no sacensībām bez tālākām sankcijas:
	2.4. Diskvalifikācija ar tūlītēju ziņošanu disciplinārajai komisijai: par sekojošiem noteikumi pārkāpumi var izsniegt sarkano kartiņu un nekavējoties diskvalificēt dalībnieku no sacensībām, vienlaicīgi ziņojot par to disciplinārajai komisijai, kas var pieņemt lēmumu nepielaist vai izslēgt dalībnieku no  nākamajiem sacensību etapiem, vai sacensībām:
	2.5. Pirmajā piemērotajā brīdī pēc “dzeltenās” vai “sarkanās” kartiņas izsniegšanas, galvenajam tiesnesim;

	3. Komandas pārstāvji
	3.1. Attieksmei pret komandu pārstāvjiem jābūt tādai pašai kā pret sacensību dalībniekiem un pret tiem  jāpiemēro tās pašas disciplināro pārkāpumu normas

	4. Citas personas
	4.1. Galvenajam tiesnesim ir tiesības pieprasīt izraidīt no sacensību laukuma (iekļaujot tranzīta un izolācijas zonas) jebkuru personu, kas uzvedas pretrunā ar sacensību noteikumiem un pat pārtraukt sacensības līdz viņa prasības ir izpildītas


	IX. nodaïa Protestu izskatīšanas kārtība
	1. Vispārējie noteikumi
	1.1. visiem mutiskiem vai rakstiskiem protestiem un oficiālajām atbildēm ir jābūt latviešu valodā, starptautisku sacensību gadījumā angļu valodā;
	1.2. protestu var pieņemt tikai saņemot oficiālu protestu izskatīšanas maksu

	2. Protestu komisija sacensībās:
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	3.3. video ieraksti tiesāšanas procesā
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	3.4. Nepieciešamības gadījumā ( ja grupā ir mazāk par 3 dalībniekiem) vecuma grupas var apvienot iepriekš konsultējoties ar KSK

	4. Dalības maksas
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