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Noteikumi stājas spēkā (Latvijas teritorijā) ar
01.01.02.
LJSTF priekšsēdētājs J.U.Āboliņš

SPORTA TŪRISMA SACENSĪBU
PAGAIDU NOTEIKUMI

Pagaidu noteikumus sagatavojis Ēriks Doropoļskis – Lejasciems
Priekšlikumus pagaidu noteikumu pilnveidošanai iesnieguši treneri:
Jānis Āboliņš – LJSTF priekšsēdētājs
Pauls Apsītis – Alojas vidusskola
Jānis Pintāns – Rudzātu vidusskola
Zigurds Zeps – Druvas vudusskola
Datorsalikums – Jānis Lapsa

Pārgājiena tiesāšanas kritēriji
(PĀRGĀJIENA APRAKSTA VEIDOŠANA UN VĒRTĒŠANA)

Tādēļ, ka nevaru zināt,
Ko ceļš slēpj aiz nākamiem lokiem
Mūžam man neapniks staigāt
Zem dzīvajiem, zaļajiem kokiem.
/A.Skalbe/
Ne velti ceļš mūs visur mācīja
Tūrists ir pati lielākā nācija.
Vai tu vecs, vai jauns –
Visā pasaulē šķiet –
Kamēr cilvēks ir dzīvs, tikmēr iet.
/O.Vācietis/
Tūrisms (fr. tourisme) – ceļošana (kājām, pa ūdeni, pa kalniem, ar slēpēm, velosipēdiem
utt.), kurā lietderīga atpūta bieži vien savienota ar sporta elementiem un zināšanu
paplašināšanu.
Tūrists (fr. touriste) – cilvēks, kas nodarbojas ar tūrismu.
Turiāde (fr. touriste) – tūristu salidojums.
Sporta tūrisms – tūrisma tehnikas elementu izpilde ar laika kontroli.

PĀRGĀJIEMA APRAKSTA SATURS, NOFORMĒŠANA UN
VĒRTĒŠANA
1.lpp.
1.
2.
3.
4.
5.

Titullapa
Pārgājiena organizācijas plāna nosaukums (Gulbenes rajona Annas Sakses
Lejasciema vidusskolas 10. klase).
Ģeogrāfiskais rajons ( Vidzemes centrālā augstiene).
Pārgājiena norises laiks (1998.g. no 13. – 16.septembrim).
Grupas vadītājs (Rita Bērziņa).
Maršruta kopgarums (108 km).
Gulbenes rajona
Annas Sakses Lejasciema vidusskolas
10.klases
apraksts
daudzdienu pārgājienam pa Vidzemes
Centrālo augstieni no 13. – 16.jūnijam
1984.gadā
Grupas vadītāja: Aleksandra Birkova

Maršruta kopgarums: 100km
2.lpp.
Ceļojuma lapa (apstiprināts noraksts)
Paraugs:
MARŠRUTA LAPA
Nr.______
Gulbenes rajons
Lejasciema vidusskoa
Klase _______ Dalībnieku kopskaits________________________
Pārgājiena vadītājs __________________________________________________________
anats, uzvārds, vārds

Pārgājiena vadītāja vietnieks __________________________________________________
anats, uzvārds, vārds

Grupas sastāvs (ieskaitot vadītāju):
N.p.k..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Uzvārds, vārds

Vecums

Mājas adrese

Skolas direktors ________________________
Zīmogs

20___ g. „____” ____________________
Pārgājiena vadītājs _______________________

CEĻOJUMA MARŠRUTS
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Iziešanas laiks _______________________ Atgriešanās laiks ___________________________
Datums

Maršruta posmi

Km

Pārvietošanās
veids

Apliecinājums
par veikto ceļa
posmu

Maršruta shēma

3.lpp.
1. Ziņas par pārgājiena rajonu:
Vispārģeogrāfiskais raksturojums, grūtība, iespēja papildināt pārtiku, gūt medicīnisko
palīdzību, sazināties ar skolu, transporta raksturojums.
2. Maršuta raksturojums (paraugs).
Vispārējais maršruta raksturojums:
Viss maršruts sadalīts piecās daļās:
1. Madona – Jurjānu muzejs
2. Jurjānu muzejs – „Braki”
3. „Braki” – Ineša ezers
4. Ineša ezers – Alauksta ezers
5. Alauksta ezers – Jaunpiebalga
1.
Madona – Jurjānu muzejs
Grūtības – iešana pa grants ceļu paugurainā apvidū.
Apgūstamās iemaņas – iešana kolonā, nakšņošana lauku apstākļos.
2.

Jurjānu muzejs – „Braki”
Grūtības – iešana pa pļavām un aizaugušām meža takām.
Apgūstamās iemaņas – orientēšanās mežā, grupas vadības tehnikas.
3.
„Braki” – Ineša ezers
Grūtības – iešana pa ceļiem ar lielu transporta plūsmu.
Apgūstamās iemaņas – ceļu satiksmes noteikumu ievērošana ejot kolonā, īslaicīgas atpūtas
vietas izvēle.
4.
Ineša ezers – Alauksta ezers
Grūtības – iešana pa lauku ceļiem, pļavām.
Apgūstamās iemaņas – orientēšanās apvidū, izturības veidošana.
5.
Alauksta ezers – Jaunpiebalga
Grūtības – iešana pa akmeņainu ceļu.
Apgūstamās iemaņas – tūrisma iemaņu nostiprināšana kolonās. Vadītāja iemaņu apgūšana
visiem pārgājiena dalībniekiem.

4.lpp.
1. Pārgājiena mērķi un uzdevumi.
2. Dalībnieku saraksts ar pienākumu sadali (saimniecības pārzinis, fotogrāfs, sanitārs,
kulturalogs utt.)
5.lpp.
1. Maksas aprēķins.
Paraugs:
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izdevumi
Uzturs
Fotomateriāli
Ceļa izdevumi
Medikamenti
Muzeju apmeklējums
Neparedzēti izdevumi

2. Grupas uzkabe:
teltis –
spaiņi –
cirvji –

Vienam dalībniekam
Eur 5.00
EUR 0.40
EUR 0.80
EUR 0.10
EUR 0.30
EUR 1.00
Kopā: EUR 7.60

naži –
kausi –
kabatas baterijas –

Grupas
Eur 50.00
EUR 4.00
EUR 8.00
EUR 1.00
EUR 3.00
EUR 10.00
EUR 76.00

aptieciņas –

utt.

3. Medikamentu uzskaite med. aptieciņā.

6.lpp.
Kartogrāfiskais materiāls.
Pārskata karte (1: 50000 vai 1: 25000)
Šajā kartē atzīmē maršruta sākuma un beigu punktus un to atrašanos no skolas. Ja maršruta
sākuma un beigu punkts tālu no skolas var izmantot ģeogrāfisko karti.

Paraugs:
Karte M 1: 50000
Maršruts: Plēķi – Smiltene – Gulbenes šosejas tilts – Silamiķeļi – Sudaliņa – Gauja.
Maršruta garums 18 km. Kritums no maršruta sākuma līdz galapunktam 10 m. Vidējais
caurplūdums grīvā mazūdens periodā 5,0 m3 sekundē. Straumes ātrums posmā (caurmērā) 0,4m
sekundē. Izejas punkts Lejasciema vidusskola 18 km no maršruta izejas punkta. Maršruta beigas
500 m no skolas.

7.lpp.
Divas topogrāfiskās kartes, ko grupa lieto maršrutā. Ar pieņemtiem apzīmējumiem attēlo
apmešanās vietas, naktsmītnes, ekskursiju objektus u.c.
Uz kartes parāda pārgājiena maršrutu un rezerves maršrutu. Grupas izvēlētie apzīmējumi
jāiesniedz kartes paskaidrojošā daļā (leģendā). Standarta topogrāfiskās zīmes nepaskaidro. Var
būt maršruta lenta.
8.lpp.
Tematiskais apraksts.
1. Pirmā diena: datums, dienā noietā kilometrāža, patērētais laiks, iziešana maršrutā un
beigšanas laiks, laika apstākļi utt., piemēram:
1984.g.14.junijs, ceturtdiena.
Kāla ezers – Jurjānu muzejs – „Braki” – Ērgļi – Ineša ezers.
Maršruta garums 30km.
Iziešanas laiks – ap 730
Laiks: mākoņains, līst.
Patērētais laiks maršrutā – 12 st.
Seko sīkāks apraksts.
2. Ceļa raksturojums – reljefs, apskatītie objekti, augu valsts, nakšņošanas vietas,
maršruta raksturojums.
3. Dabiskie šķēršļi,sarežģītie un bīstamie posmi (ūdensšķēršļi, aizaugušas takas,
kraujas, purvi utt.).
4. Jādod informācija par grupas tehnisko un taktisko darbu maršruta posmā.

Novadpētniecības darbs
1. Tēmas izvēle, tās pamatojums un ko tas devis uzdevumam.
2. Darba organizācija maršrutā.
3. Izpētes objektu apraksti, zīmējumi, shēmas, kartes, diagrammas, foto (katram
fotoattēlam jābūt sīkai anotācijai) utt.

Secinājumi un rekomendācijas
1. Grupas veikums maršrutā.
2. Rekomendācijas par maršruta uzlabošanu (shēmas par maršruta maiņu) un kustības
grafika izmaiņām.
3. Par nestandarta inventāra izmantošanu un tā nepieciešamību.
4. Nestandarta uzturvielas un to iegūšanas vietas.

Izmantotā literatūra
Paraugs:
1. A.Treicis „Madona”, izdevniecība „Liesma”, 1978.g.
2. A.Anspoks „Cēsis”, izdevniecība „Avots”, 1982.g.
3. J.Rudājs „Ceļi aicina”, izdevniecība „Liesma”, 1965.g.
4. J.Torgans „Jurjānu Andrejs”, izdevniecība „Liesma”, 1981.g. utt.

Pielikumi
I ieteicamais pārgājiena ilgums:
1. - 2. kl. (no 7 gadiem) 1 diena;
2. – 4. kl. (10 gadi) 3 dienas;
5. – 6. kl. (12 gadi) 4 dienas;
7. – 9. kl. (13 gadi) 6 – 8 dienas;
10. – 12. kl. (15 gadi) 8-12 dienas.
Ar velosipēdiem un laivām veikt pārgājienus no 14 gadu vecuma.
II 1. Pārgājienā skolēni dodas kājām, brauc ar laivām, slēpēm un velosipēdiem vismaz 6
cilvēku lielā grupā.
2. katram pārgājienam skolas direktors nozīmē pārgājiena vadītāju (skolotāju) un vadītāja
vietnieku (skolotāju vai vecāko klašu skolēnu ar pieredzi tūrisma pārgājienu organizēšanā).
3. normas (km) viendienas pārgājienā:
Tūrisma veids
Pārgājieni ar kājām
Braucieni ar laivām
Braucieni ar velosipēdiem

Minimālais dalībnieku skaits
12
6
6

5. - 6.kl.
12/20
12
12/15

7. – 9.kl.
18/20
16
32/29

9. – 12.kl.
25/40
20
40/30

Piezīme: Daļskaitļa saucējs rāda km daudzumu divu dienu pārgājienos.
4. Pirms pārgājiena jākonsultējas muzejos, pie novada labākajiem zinātājiem, jāizlasa
attiecīgā literatūra u.c.
5. Jāsastāda pārgājiena plāns, jāuzzīmē maršruta shēma, jāsadala pienākumi dalībniekiem,
jāsagatavo apģērbs un apavi, uzkabe, jāizpilda ceļojuma lapa.
6. vairākdienu pārgājienos iepriekš jāsazinās ar skolām, tūristu bāzēm, viesnīcām kurās
pārnakšņot.
7. Ja naktsmītnes grupa izvēlas lauku apstākļos, tad apmešanās vieta jāsaskaņo ar iestādi vai
personu, kura apsaumnieko konkrēto vietu.
8. Būtu vēlams, ka uz vienu pieaugušo nebūtu vairāk kā 12 bērni.
9. 1. – 3. klasei nepārsniedzot 30 cilvēku.

Pārgājienu materiālu noformēšanas vispārējās prasības
Pārgājiena apraksts un novadpētniecības materiāli ir atbilstoši jānoformē:
 numurēt lapuses, izdalīt virsrakstus un apakšvirsrakstus, ilustrācijas, fotogrāfijas,
zīmējumus, shēmas u.c., jāpaskaidro tekstā un jānorāda to autori, izpildes vieta un
laiks;
 pievienot satura rādītāju, norādot nodaļu sākuma, pielikuma nosaukumu un skaitu;
 visiem novadpētniecības materiāliem jānorāda izziņas avots;
 apraksta materiāli jāiesien;
 visiem materiāliem jābūt salasāmiem, literāri pareizā valodā;
 jānorāda izmantotā literatūra sagatavošanās periodā;
 muzejiem nodoto eksponātu raksturojums utt.

Ieteicamā kilometrāža
Tūrisma veids
4
Kājniekiem
Slēpotājiem
Ūdenstūristiem
Velotūristiem
Kalnu tūristiem

dienas
60
60
90
120
50

7. – 9. klase
5 dienas
75
80
100
150
60

6 dienas
90
100
110
200
70

6 dienas
120
100
120
240
80

10. – 12. klase
7 dienas
140
120
140
280
90

8 dienas
160
150
160
360
100

Vēlams neforsēt, bet kilometrāžu izvēlēties pēc grupas fiziskās sagatavotības un pārgājiena
grūtības pakāpes.
Ekspedīcijās vēlams nepārsniegt sekojošu dienu skaitu:
5. – 6.kl. 10 dienas;
7. – 9.kl. 14 dienas;
10. – 12.kl. 21 dienu.

Pārgājiena apraksta vērtēšanas protokols
N.p.k.

Vērtējuma veidi

1.

Par titullapu

Vērtējuma
Tiesneša
samazināšanās, ja
vērtējums
 nav pilns rīkotājas
organizācijas
nosaukums
 tūrisma veids
 norites laiks
 ģeogrāfiskais

Piezīmes (kāpēc samazināta
punktu summa)

2.

3.

4.

Par pārgājienu

Tehniskais
apraksts

Kartogrāfiskais

rajons
 pārgājiena lapa
 pārgājiena vadītāja
vārds, uzvārds
 nav iesiets
 nav
estētiski
noformēts
Kopā:
 nepilnīgi aipildīta
maršruta
dokumentācija
 nepareizi
vai
nepilnīgi
aizpildītas
ziņas
par pārgājienu
 nekonkrēta
informācija
par
pārgājiena rajonu
 nekonkrēti
secinājumi,
rekomendācijas
 nekvalitatīvs
apraksta
noformējums
Kopā:
 kļūdām maršruta
taktiskajā
plānojumā (posmu
garums, atpūtas) un
maršruta veikšanā
 kļūdām sarežģīto
posmu un šķēršļu
pārvarēšanā (nav
ievērota
drošināšanās
un
pašdrošināšanās
noteikumi)
 to,
ja
nav
ilustratīvā
materiāla vai tas ir
sliktā kvalitātē, ja
shēmas,
fotogrāfijas,
zīmējumi nesniedz
priekšstatu
par
grupas
darbu
maršrutā
 nepilnīgu apvidus
un dabisko šķēršļu
aprakstu
Kopā:
 uz pārskata kartes

līdz 7p.

līdz 3p.
10 p.
līdz 3 p.
līdz 3 p.

līdz 6 p.
līdz 5 p.
līdz 3 p.
20 p.
līdz 5 p.

līdz 10 p.

līdz 10 p.

līdz 5 p.
30 p.
līdz 3 p.

materiāls




5.

Novadpētniecība







nav
iezīmēts
maršruts,
kartei
slikta kvalitāte
darba karte nav
izmantojama (kartē
nav mēroga, nav
iezīmētas
nakšņošanas vietas,
avārijas
un
rezerves varianti)
nav
atzīmēta
tūristu
novadpētnieciskā
informācija, karte
neatbilst
tehniskajam
aprakstam
slikta
kartes
izpildījuma
kvalitāte,
nav
apzīmējumu
Kopā:
nav
pamatota
novadpētniecības
tēmas izvēle un
nav
atspoguļots
pirms pārgājiena
darbs pie izvēlētās
tēmas
nav
pilnīgi
atspoguļota darba
organizācija, nav
darba apstiprinošu
foto materiālu
nav
konkrētu,
materiālu ziņu par
materiālu
tālāku
izmantošanu,
izmantoti
tikai
literatūras avoti
Kopā:

līdz 12 p.

līdz 5 p.

20 p.
līdz 5 p.

līdz 7 p.

līdz 8 p.

20 p.

Galīgais rezultāts __________________
Vieta __________________
Datums
Tiesneši: 1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________

I Vispārīgie noteikumi
Sacensību veidi un raksturs
1. Pārgājieni:
a. Pārgājieni, to aprakstu noformēšana pārgājiena laikā vai ārpus tā,
b. KKP pārgājiens,
c. Ātrumskrējiens vai forsētais pārgājiens,
d. Rallijs.
2. Sacensības sporta tūrismā:
a. Individuālajā tūristu tehnikā,
b. Komandu tūristu tehnikā.
3. Sacensības notiek telpās un apvidū
4. Trasē var būt:
a. OS elementi (pavēle, izvēle, marķēta distance, līnija, baltā karte, azimuts),
b. Alpinisma elementi,
c. Kalnu tūrisms,
d. Ūdenstūrisma elementi,
e. Kājnieku tūrisma elementi,
f. Velotūrisms.
5. Sacensības organizē vasarā un ziemā.
6. Sacensībās izmanto OS kartes. Mērogs 1:1000, 1:1500 vai shēmas un topogrāfiskās
kartes, plānus utt.
7. Tūrisma tehnikas sacensības rezultātus nosaka summējot trasē pavadīto laiku
(izteiktu minūtēs un sekundēs) ar soda laiku arī izteiktu minūtēs un sekundēs.
8. KKP vai rallijā minūtes un sekundes izsaka punktus, kā arī vērtē punktos. Punktus
summējot iegūst rezultātu.

SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA
1. Organizācija, kura organizē sacensības, izveido darba grupu, kas organizē un vada
sacensības.
2. Organizācija, sacensību organizētāja:
a. Nokomplektē galveno tiesnešu kolēģiju,
b. Lemj par saimnieciskajiem un medicīniskās aprūpes jautājumiem,
c. Lemj par sacensību organizēšanas vietu un saskaņo ar personām vai
iestādēm, kuru teritorijā tā atrodas (atļauja),
d. Nodrošina dalībniekus ar kartēm, shēmām utt.
e. Nodrošina ar inventāru un ierīcēm distanču iekārtošanai,

f. Ja izveidojas apstākļi, ka draud izveidoties dalībnieku drošībai bīstami
apstākļi, sacensības jāatceļ, bet, ja tās ir sākušās, tad jāpārtrauc. Ja pārtrauktās
sacensības tajā pašā dienā nevar turpināt, tad rezultāti dalībniekiem vai
komandām dotajā sacensību veidā tiek anulēti,
g. Sacensību tehniskos rezultātus apstiprina tiesnešu kolēģija,
h. Organizē transportu dalībnieku izmitināšanas, medicīniskās palīdzības un
ēdināšanas jautājumus,
i. Organizators var izvēlēties sacensību veidus, sacensību uzdevumus un to
izvietošanas secību,
j. Ja sacensības iekļautas valsts sacensību kalendārā, tad nolikums jāsaskaņo ar
LJSTF padomi,
k. Organizatoru sastādītā tiesnešu kolēģija nedrīkst mainīt LSJTF padomes
apstiprinātos pagaidu sacensību tiesāšanas noteikumus,
l. Nodrošina tiesnešus ar identifikācijas kartēm,
m. Soda lielumu var noteikt sacensību organizators atbilstoši elementa grūtības
pakāpei,
n. Vismaz 14 dienas pirms sacensībām izsūta instruktīvu vēstuli komandām,
kuras izteikušas vēlmi piedalīties sacensībās: precizējot sacensību norisi,
veicamos uzdevumus, par komandām nepieciešamo inventāru utt.,
o. Ja komandai trasē veicami etapa iekārtošanas darbi, tad informācijā jānorāda:
 Komandai nepieciešanais inventārs un skaits;
 Vai attālumi (±1);
 Organizatora izvirzītie papildnoteikumi.

SACENSĪBU NOLIKUMS
1. Nolikums ir galvenais dokuments, pēc kura tiesneši organizē un vada sacensības.
2. Nolikumu izstrādā sacensību organizētāja iestāde. Nolikumam jāatbilst sporta veida
sacensību noteikumiem. Tas jāsaskaņo ar sporta veida federāciju.
3. Nolikumu izsūta organizācijām, kuras aicina piedalīties sacensībās ne vēlāk kā
mēnesi pirms sacensībām.
4. Nolikumā jābūt noformētiem sekojošiem jautājumiem:
a. Mērķi un uzdevumi,
b. Sacensību laiks un vieta,
c. Sacensību vadība,
d. Dalībnieki (vecums, grupas utt.),
e. Sacensību programma,
f. Sacensību rezultātu noteikšana,
g. Apbalvošana,
h. Dalībnieku uzņemšana un sacensību izdevumi,

i. Pieteikumu iesniegšanas kārtība,
j. Dalībnieku ierašanās un reģistrācija,
k. Pārstāvju sanāksmes laiks un vieta.
5. Izmaiņas un papildinājumus nolikumā drīkst izdarīt tiesnešu kolēģija saskaņojot ar
rīkotāju organizāciju līdz izlozes sākumam pirmajā sporta veidā.

PIETEIKUMI
1. Komandas pārstāvis pieteikumu iesniedz sacensību mandātu komisijai. Pieteikumu
paraksta un ar zīmogu apstiprina komandējošās organizācijas vadītājs. Pieteikumā
jāuzrāda dalībnieku vārds, uzvārds un dzimšanas gads. Pieteikumā jābūt ģimenes
ārsta vai medicīnas iestādes, kurā skolēniem veic medicīnisko pārbaudi, vīzai
apstiprinātai ar medicīnas iestādes zīmogu. Jānorāda pielaisto sportistu skaits un
jānorāda nepielaisto dalībnieku uzvārdi. Par vīzu var derēt arī ārsta izziņa. Jānorāda
arī komandas pārstāvja vārds, uzvārds (konkrētajās sacensībās).
2. Atkārtotu pieteikumu par dalībnieku maiņu vietām var iesniegt ne vēlāk kā stundu
pirms programmā paredzēto sacensību sākuma. Izmaiņas var izdarīt starp
dalībniekiem, kuri ir iekļauti pieteikumā vai aizvietot ar rezervistiem.
3. Pēc priekšlaicīgā pieteikuma saņemšanas sacensību organizatori izsūta instruktīvo
vēstuli, kur ietverta sīka informācija par sacensību norisi, trasēm, nepieciešamo
inventāru un ietvertajiem sacensību elementiem, kā arī rakstveida pieteikuma
veidlapas. Nepieciešamo inventāru nodrošina komandējošā organizācija.
4. Pieteikumi jāiesniedz katrai komandai atsevišķi.
5. Informatīvajā vēstulē jāinformē par nepieciešamo inventāru, kuru nodrošina
komandējošā organizācija.
6. Ja nolikumā nav norādīts rezervistu skaits, tad pieteikumā nedrīkst būt vairāk kā 2
dalībnieki (viens zēns un viena meitene)
7. Instruktīvajā vēstulē norāda ziņas par saimniecisko un transporta jautājumu
risināšanu.
8. Pieteikumā jāuzrāda dalībnieki, kuri startēs individuāli, kā arī kurā vecuma grupā
(atsevišķs pieteikums).

IZLOZE UN STARTA KĀRTĪBA
1. Starta kārtību nosaka galvenais tiesnesis vadoties no sacensību nolikuma un
sacensību dalībnieku skaita. Galvenais tiesnesis starta kārtību var izmainīt par to
savlaicīgi informējot sacensību dalībniekus.

2. Katra atsevišķa dalībnieka un komandas starta kārtību nosaka lozējot. Izlozi izdara
vīriešiem un sievietēm atsevišķi, individuāli un komandām.
3. Izlozi dalībniekiem un komandām izdara katrai vecuma grupai atsevišķi, kā arī
katram sacensību veidam atsevišķi.
4. Individuāli startējošiem dalībniekiem notiek atsevišķa izloze un to startu nosaka
galvenais tiesnesis (sākumā, beigās utt.).
5. Pēc izlozes sastāda starta protokolu un par to informē sacensību dalībniekus ne
vēlāk, kā stundu pirms sacensību sākuma.
6. Dalībnieki nedrīkst mainīt starta kārtību, mainīties vietām vai startēt dalībnieks, kurš
nav piedalījies izlozē.

PROTESTI UN IESNIEGUMI
1. Par sacensību norisi un sacensību rezultātiem komandu pārstāvji var iesniegt
protestus vai iesniegumus galvenajam tiesnesim vai galvenajam sekretāram.
Iesniegumi, protesti jāiesniedz rakstiski ne vēlāk kā stundu pēc sacensību veida
rezultātu publiskošanas norādot sacensību noteikumu punktu, kurš nav ievērots.
2. Lēmumi par iesniegumu un protestiem jāpieņem līdz tehnisko rezultātu
apstiprināšanai. Izņēmumu gadījumos, ja tas prasa protestā izteikto prasību faktu
noskaidrošanu, lāmuma pieņemšanu var atlikt uz vienu diennakti, bet līdz dalībnieku
aizbraukšanai. Ja protests tiek noraidīts, tad galvenais tiesnesis komandas pārstāvim
precīzi formulē protesta noraidīšanas iemeslus.
3. Par tiesnešu kolēģijas lēmumu atcelt vai pārtraukt sacensības, ja tas ir saistīts ar
dalībnieku drošību protestus iesniegt nevar.
4. Galīgo lēmumu par iesniegtajiem protestiem pieņem galvenais tiesnesis. Strīdus
gadījumā uzklausot protesta iesniedzējus un tiesnešu kolēģijas izteiktos
priekšlikumus.
5. Par neobjektīvu protestu un nekorektu uzvedību var sodīt komandas pārstāvi un
komandu.

MEDICĪNISKAIS DIENESTS
1. Sacensību organizētājas iestādes pienākums nodrošināt sacensību dalībniekus ar
medicīnisko apkalpošanu.
2. Medicīnas darbinieku pienākumi:
a. Nodrošināt pirmo medicīnisko palīdzību sacensību vietā,
b. Cietušā dalībnieka transportēšana,

c. Sacensību dalībnieku veselības stāvokļa kontrole,
d. Piedalīties mandātu komisijas darbā un pārbaudīt dokumentus par dalībnieku
veselības stāvokļa noteikšanu (pielaišanu sacensībām).
3. Sacensību trases sevišķi bīstamās vietās ar galvenā tiesneša rīkojumu:
a. Izvietoti pirmās palīdzības sniegšanas punkti,
b. Individuālās palīdzības līdzekļi izvietoti pie tiesnešiem trasē.
4. Par medicīniskās palīdzības punktiem jāinformē tiesneši, komandu pārstāvji un
dalībnieki.
5. Medicīnas darbiniekiem jābūt skaidri saskatāmām pazīšanās zīmēm.

II SACENSĪBU DALĪBNIEKI
VECUMA GRUPAS
1. Skolēni dalās vecuma grupās:
A, B, C, D un iesācēju grupa vispār noteiktā kārtībā (kā pārējos sporta veidos).
2. Vecuma grupas dalās pēc dzimšanas gadiem (mācību gada sākumā).
3. Sacensību dalībnieki ar ārsta un komandas trenera atļauju var startēt vecākajā grupā
vienu gadu jaunāki, kā arī meitenes zēnu vietā, bet ne otrādi.
4. Sacensībās var startēt meiteņu, zēnu un jauktās komandas.
5. Skolēnu sacensībās vecuma grupas var veidot arī pēc klašu grupu principa (10. –
12.kl., 7. – 8.kl., 5. – 6.kl. un jaunāki).
6. Sacensību organizatori nosaka zēnu un meiteņu skaitu komandā, kā arī individuāli –
komadu sacensību ieskaites dalībnieku skaitu (zēni un meitenes). Tas var būt mazāk
kā komandā.

PIELAIŠANA PIE SACENSĪBĀM
1. Sacensībās pielaiž dalībniekus, kuri ir sagatavoti attiecīgā sporta veidā, ir ārsta
atļauja un ir ierakstīts komandējošās iestādes pietekumā. Par dalībnieku sagatavotību
atbild komandas pārstāvis.
2. Komandas sastāvā var būt vienas skolas skolēni vai arī viena tūristu pulciņa, vai
kluba dalībnieki.
3. Sacensībās nepielaiž:
a. Dalībniekus, kuri neievēro uzvedības normas,
b. Par nesagatavotību,
c. Par sacensību noteikumu pārkāpumiem.

MANDĀTU KOMISIJA
1. Mandātu komisija lemj par komandu un atsevišķu dalībnieku pielaišanu sacensībās.
2. Mandātu komisijas sastāvs:
a. Galvenais sekretārs,
b. Galvenā sekretāra vietnieks vai sekretārs, kurš atbild par finansujautājumiem,
c. Sacensību ārsts,
d. Sacensību komendants.
3. Komisija pārbauda pieteikumus, saņem dalības maksas, pārbauda personības
dokumentus, kas pieprasīti sacensību nolikumā, un lemj par pielaišanu sacensībās,
ieraksta izlozes protokolā.
4. Dalībnieki mandātu komisijai uzrāda personas dokumentus (pasi vai dzimšanas
apliecību, vai apstiprinātus to norakstus).

SACENSĪBU DALĪBNIEKU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
1. Dalībniekam ir tiesības startēt skolas vai ārpusskolas iestādes komandā.
2. Komandu sacensības trasē vienas komandas dalībnieki var sniegt palīdzību un
padomu savas komandas biedriem.
3. Sacensību dalībnieku pienākumi:
a. Stingri ievērot pieklājības un uzvedības normas sacensībās un ārpus tām,
b. Zināt sacensību noteikumus un izpildīt tos,
c. Rūpīgi sagatavoties sacensībām,
d. Savlaicīgi ierasties uz startu,
e. Palīdzēt sacensību dalībniekam, kurš sacensībās guvis traumu,
f. Ierodoties uz sacensībām (startu) ņem līdzi nepieciešamo inventāru,
g. Jāzin sacensību noteikumi,
h. Katram dalībniekam jābūt starta numuram,
i. Zināt un izpildīt dabas aizsardzības noteikumus.
4. Komandas dalībniekiem aizliegts:
a. Atrasties apvidū, kur notiek OS pirms starta un līdz sacensību beigām,
b. Sacensību laikā izmantot citu karti, kā to, kuru izdod uz starta,
c. Šķērsot sējumus, dārzus utt.,
d. Individuālajās sacensībās sadarboties ar citiem dalībniekiem,
e. Izmantot vietējo iedzīvotāju palīdzību distances izpētē,
f. Izmantojot palīglīdzekļus distances ātrākai veikšanai (transporta līdzekļus),
g. Bojāt vai likvidēt KP apzīmējumus,

h. Traucēt tiesnešu darbu, iesniegt prasības, protestus, censties uzzināt
rezultātus utt. Ja dalībnieki neievēro šos noteikumus, tiesnešu kolēģijai ir
tiesības diskvalificēt dalībnieku vai arī visu komandu.
5. Visas ziņas par sacensībām un to rezultātiem dalībnieki var saņemt tikai no savas
komandas pārstāvja.
6. Ja komanda pazaudējusi kontrolkarti, izstājas no sacensībām.

KOMANDAS PĀRSTĀVIS
1. Iestādes vadītājs nozīmē pārstāvi, kurš atbild un vada komandu sacensību laikā.
Kārto visus jautājumus, kas saistīti ar sacensībām.
2. Pārstāvja pienākumi:
a. Nodrošināt pedagoģisko vadību,
b. Zināt sacensību noteikumus un sacensību nolikumu,
c. Ziņot un izskaidrot visus jautājumus, kuri ir apspriesti tiesnešu kolēģijas un
komandu pārstāvju sanāksmē,
d. Neatstāt sacensību vietu laikā, kad notiek sacensības,
e. Nodrošināt komandas dalībnieku sagatavošanos sacensībām un savlaicīgu
ierašanos uz startu,
f. Rallija, KKP, ātrumsacensībās vai forsētā pārgājiena sacensībās ziņot finiša
tiesnesim par komandas atgriešanos no distances, ja pārtērēts KL vai citādi
nav veikta distance atbilstoši noteikumiem,
g. Trases priekšnieka vadībā piedalīties pazudušo dalībnieku vai komandas
meklēšanā,
h. Saņemt ziņas no sekretariāta netraucējot tā darbību,
i. Iesniegt pieteikumu izmaiņas,
j. Nepieciešamības gadījumā iesniegt protestus vai iesniegumus,
k. Neatrasties trasē bez tiesneša atļaujas,
l. Nedrīkst dot dalībniekiem norādījumus pēc starta.
Komandas pārstāvja prombūtnē tā pienākumus pilda komandas kapteinis.

III TIESNEŠU KOLĒĢIJA
TIESNEŠU KOLĒĢIJAS KOMPLEKTĒŠANA

1. Tiesnešu kolēģiju sastāda un apstiprina sacensību organizētāja iestāde, ne vēlāk kā
30 dienas pirms sacensībām.
2. Tiesnešu daudzums atkarīgs no sacensību lieluma (komandu un dalībnieku skaita, kā
arī sacensībās iekļautajiem sporta veidiem), sporta veida un etapiem. Tiesnešus
organizē galvenais tiesnesis.
3. Pirms sacensībām organizē tiesnešu apmācību (semināru).

TIESNEŠU KOPĒJIE PIENĀKUMI
1. Tiesneša pienākumi:
a. Zināt un stingri izpildīt sacensību noteikumus, būt disciplinētam,
principiālam, zinošam,
b. Raudzīties, lai sacensību dalībnieki ievērotu sacensību noteikumus un
disciplīnu,
c. Nēsāt atšķirības zīmes (identifikatorus).
2. Tiesnesis nedrīkst:
a. Nedrīkst atstāt sacensību vietu bez vecākā tiesneša atļaujas, kura brigādē tas
atrodas,
b. Sarunāties ar blakusesošajiem cilvēkiem vai nodarboties ar lietām, kas
novērstu uzmanību no sacensību gaitas vai sacensību uzdevumiem,
c. Palīdzēt sacensību dalībniekiem, izņemot medicīnisko palīdzību un izņemot
sacensību noteikumos paredzēto tiesnešu palīdzību,
d. Nedrīkst būt dalībnieks vai komandas pārstāvis sacensībās, kurās viņš ir
tiesnesis,
e. Dot padomus un palīdzēt risināt taktiskos jautājumus komandas
dalībniekiem,
f. Pārtraukt komandas vai dalībnieka darbību, ja tā var novest pie nelaimes
gadījuma,
g. Ielaist personas aiz etapa norobežojuma, kuras nav sacensību dalībnieki.
3. Tiesnesis drīkst pārtraukt komandas darbību, ja tā var novest pie nelaimes gadījuma.
4. Nomarķē uzdevuma izpildes teritoriju, lai skatītāji un pārējie komandas dalībnieki
netraucētu veikt dotos uzdevumus.

GALVENĀ TIESNEŠU KOLĒĢIJA
Galvenajā tiesnešu kolēģijā ietilpst:
1. Galvenais tiesnesis,

2. Galvenā tiesneša vietnieki, sporta veidu vecākie tiesneši, tiesnesis par drošību un
medicīniskais darbinieks,
3. Galvenais sekretārs,
4. Distances priekšnieks,
5. Ārsts,
6. Komendants,
7. Sacensību veidu vecākie tiesneši,
8. Sacensību inspektors.

GALVENAIS TIESNESIS
1. Galvenais tiesnesis vada tiesnešu kolēģiju vadoties no sacensību noteikumiem un
sacensību nolikuma.
2. Galvenais tiesnesis:
a. Vada tiesnešu kolēģijas sēdes pirms sacensībām, lai izskatītu un apstiprinātu
rezultātus, bet arī gadījumos, ja viņš uzskata par nepieciešamu,
b. Kopā ar trases priekšniekiem izvēlas sacensību vietu,
c. Viņa pienākums iepazīties ar sacensību vietu apvidū,
d. Nosaka kontrollaiku,
e. Nosaka intervālu starp komandu startu,
f. Nodrošina instruktāžu komandu pārstāvjiem par sacensību rajona un
distances īpatnībām, par maršrutiem, papildsacensībām, par atzīmēšanās
kārtību, kontrollaiku, iepazīstina ar sacensību karti vai shēmu, par kartes
atbilstību sacensību apvidū,
g. Atļauj sākt sacensības,
h. Sacensību laikā izskata protestus un iesniegumus,
i. Ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc sacensībām nosūta sacensību organizētājai iestādei
(organizācijai) tehniskos protokolus un vārdisku atskaiti par sacensībām ar
tiesnešu darba vērtējumiem.
3. Galvenajam tiesnesim ir tiesības:
a. Pārtraukt sacensības uz laiku vai atcelt vispār, ja radušies apstākļi, kas
apdraud dalībnieku drošību, distancē radušās problēmas, nav nodrošināta
medicīniskā apkalpošana vai skatītāji traucē normālu sacensību norisi,
b. Izņēmuma gadījumos izmaina sacensību programmu, sarakstu,
c. Par sacensību noteikumu pārkāpumiem, sacensību nolikuma neievērošanu,
uzvedības normu neievērošanu, kā arī dalībnieka nesagatavotību sacensībām
var diskvalificēt dalībnieku vai komandu,
d. Anulēt jebkura tiesneša lēmumu, ja viņš noskaidrojis un pārliecināts, ka
tiesneša lēmums neatbilst sacensību noteikumiem,
e. Atbrīvot tiesnešus no darba, ja viņi nevar izpildīt savus uzdevumus.

GALVENAIS SEKRETĀRS UN SEKRETARIĀTS
1. Galvenais sekretārs vada sekretariāta darbu un atbild par dokumentu
sagatavošanu, noformēšanu un pareizu rezultātu apstrādi.
2. Galvenais sekretārs:
a. Pieņem pieteikumus no komandu pārstāvjiem,
b. Organizē izlozi,
c. Sastāda starta protokolu,
d. Sacensību dienā reģistrē tiesnešu ierašanos darbā, izsniedz identifikatorus
un nepieciešamo dokumentāciju,
e. Organizē sekretariāta darbu rezultātu noformēšanā,
f. Sacensību beigās izsniedz komandu pārstāvjiem protokolus un tehniskos
protokolus,
g. Iesniedz galvenajam tiesnesim dokumentus sacensību atskaites
sastādīšanai,
h. Izsniedz izziņas par tiesnešu darbu.
3. Galvenajam sekretāram palīgos nozīmē sekretārus – tehniskā darba izpildītājus.
4. Galvenajam sekretāram jāvada informatora darbs. Informators veic dalībnieku
informēšanu par rezultātiem ar radio un uzskates palīdzību un organizē dalībnieku
apbalvošanu.

TRASES PRIEKŠNIEKS
1.
2.
3.
4.

Trases priekšnieks atbild par trases pareizu sagatavošanu.
Trases priekšnieku katrai trasei nozīmē atsevišķi.
Viņa pakļautībā atrodas visi tiesneši distancē.
Trases priekšnieks:
a. Kopā ar galveno tiesnesi izvēlas sacensību rajonu,
b. Plāno distanci uz kartes un saskaņo ar galveno tiesnesi,
c. Koriģē karti, ja tas nepieciešams,
d. Uzstāda KP dabā, iezīmē papildsacensību vietas,
e. Kopā ar galveno tiesnesi jeb inspektoru pārbauda distanci apvidū, nodod
kontrolkarti galvenajam tiesnesim apstiprināt,
f. Tiesnešus apgādā ar nepieciešamajiem materiāliem, savlaicīgi nogādā trasē,
paziņo signālu, pēc kura var atstāt trasi. Uz kontrolkartes atzīmēti: starta
vieta, finiša vieta, KP, OS sacensību elementi un papildsacensību vietas,
g. Izvieto tiesnešus distancē,
h. Nodod KP kompasieru atšifrējumu paraugus galvenajam tiesnesim,

i. Izstrādā tiesnešu noņemšanas plānu sacensību noslēgumā,
j. Papildsacensību vietās (KKP, rallijā, forsētā pārgājienā iezīmē ar kvadrātu
(5x5 mm) un skaitli, kurš ir viens neskatoties, cik un kāda vecuma grupas
startē,
k. Izvēloties kokus jeb citus priekšmetus starp kuriem tiek veikti spriegošanas
darbi nedrīkst būt tuvāk par 1 m no kraujas. Izvēloties atbalsta punktu jāņem
vērā augsne un koku sugas sakņu izvietojums. Līdz ar to attālumu līdz
kraujas malai var palielināt jeb esošos atbalsta punktus nostiprināt. Izvirzītās
prasības attiecas arī ja spriegošana jāveic komandai.
5. Distances priekšniekam ir tiesības noņemt sacensībām nesagatavotu dalībnieku vai
komandu par to rakstiski paziņojot galvenajam tiesnesim.
Starta tiesneši
1. Starta tiesnešu brigāde:
a. Laika tiesnesis,
b. Sekretārs,
c. Tiesnesis (dokumentu izsniedzējs)
d. Informators,
e. tiesnesis atbildīgs par inventāru.
2. Informators izsauc dalībniekus uz starta.
3. Laika tiesnesis izlaiž distancē atbilstoši ierakstiem starta protokolā. Laika tiesnesim
obligāti jābūt diviem hronometriem (viens rezerves hronometrs, ja sabojājas
galvenais hronometrs). Hronometriem jāstrādā sinhroni ar laika tiesneša hronometra
rādījumiem finišā.
4. Laika tiesnesis dod startu sekojoši:
a. Laika tiesnesis atrodas uz starta līnijas pa labi no dalībnieka vai komandas.
15 sekundes pirms starta brīdina dalībniekus: „Piecpadsmit sekundes!”, pirms
5 sekundēm paceļ karodziņu krūšu augstumā un saka: „Piecas sekundes!”, 1
sekundi pirms starta dod komandu: „Uzmanību!” un starta laikā: „Marš!” un
paceļ karodziņu uz augšu,
b. Startu var dot izšaujot ar starta pistoli,
c. Ja dalībnieks vai komanda neierodas uz startu savlaicīgi, tad starta laiks
pārējiem dalībniekiem vai komandām neizmainās. Ja komanda ierodas uz
startu ar nokavēšanos, tad viņai atļauj startēt, bet starta laiks saglabājas, kāds
bija protokolā,
d. Informators izsauc uz startu, pārbauda komandas gatavību startam, pārbauda
numurus un organizē iziešanu uz starta līnijas,
e. Sekretārs reģistrē uz starta izgājušās komandas un salīdzina ar starta
protokolu, sekretārs nodod starta protokolu noformētu un parakstītu
galvenajam sekretāram,

f. Ja organizatori dod konkrētu inventāra sasrakstu, tad starta vecākais tiesnesis
veic pārbaudi un atļauj startēt, ja komandai ir organizatoru prasībām
atbilstošs inventārs un tikai tas. Liekais inventārs paliek starta vietā (komanda
saņem pēc trases veikšanas),
g. Ja doti veicamā uzdevumā attālumi, tad dalībnieki vai komanda izvēlas
inventāru atbilstoši noteikumiem par tūrisma inventāru,
h. KKP rallijā un forsētajā pārgājienā uz starta jābūt palielinātam pulkstenim un
tam jādarbojas sinhroni ar tiesnešu pulksteņiem, kuri atrodas sacensību trasē.
Finiša tiesneši
1. Finiša tiesnešu brigāde:
a. Vecākais tiesnesis,
b. Laika tiesnesis,
c. Sekretārs,
d. Informators.
2. Vecākais tiesnesis atbild par brigādes kavalitatīvu darbību. Finiša vieta jāiekārto 30
min pirms pirmā dalībnieka vai komandas ierašanās finišā.
3. Finiša vieta jāiekārto tā, lai netraucētu starta tiesnešu brigādes darbu.
4. Iekārto, vietu informācijai tā, lai tie kas vēlas iepazīties ar to netraucētu startējošos
un finišējošos dalībniekus komandās.
5. Finiša laikā tiesnesis pēc komandas ierašanās skaļi paziņo trasē pavadīto laiku.
6. Vecākais finiša tiesnesis pārbauda dalībnieka vai komandas inventāru pēc finiša, ja
sacensību organizatori ir noteikuši inventāra skaitu, virvju garumu utt.
7. Sekretārs kopā ar informataru apkopo rezultātus un par to informē komandas.
8. Vecākais finiša tiesnesis ar savu brigādi beidz darbu tikai pēc galvenā tiesneša
rīkojuma.

VECĀKAIS ETAPA TIESNESIS
1. Etapa tiesnešu brigāde:
a. Vecākais tiesnesis,
b. Tiesneši,
c. Sekretārs.
2. Vecākajam etapa tiesnesis jābūt vismaz 18 gadu jaunam ar pieredzi sporta tūrisma
sacensību tiesāšanā.
3. Vecākā etapa tiesneša pienākumi:
a. Vecākais tiesnesis atbild par tiesnešu brigādes darbu sacensību vietas
iekārtošanā,
b. Izvieto tiesnešus sacensību vietā, informē tos par veicamo pienākumu izpildi,

c. Vecākajam tiesnesim ir tiesības atstādināt no darba tiesnesi, ja viņš pieļauj
rupjas kļūdas tiesāšanā un par to ziņo galvenajam tiesnesim,
d. Vecākais tiesnesis ar savu brigādi beidz darbu tikai pēc tam, kad finišējuši
visi dalībnieki un pārliecinājies, ka nebeigušie dalībnieki no sacensībām
izstājušies,
e. Pēc sacensībām organizē tiesnešu brigādi inventāra un sacensību vietas
sakārtošanā,
f. Sacensību vietas iekārtošanai saņemto inventāru nodod trases priekšniekam.

SACENSĪBU ĀRSTS
1. Sacensību ārsts ir iekļauts tiesnešu kolēģijas sastāvā.skaitās galvenā tiesneša
vietnieks medicīnas jautājumos.
2. Sacensību ārsts:
a. Raugās, lai ievērotu sanitārās normas telpās, kur atrodas dalībnieki,
dalībnieku ēdināšanas un sacensību vietās,
b. Organizē medicīniskās palīdzības punktu (nepieciešamības gadījumā
punktus),
c. Organizē pirmo palīdzību un evakuāciju cietušajiem sacensību dalībniekiem,
d. Pēc sacensībām sniedz atskaiti galvenajam tiesnesim.

SACENSĪBU KOMENDANTS
Sacensību komendants:
1. Iekārto un noformē sacensību atklāšanas vietu, finiša un starta vietu, organizē
sakarus un informāciju.
2. Sagatavo telpas dalībniekiem, tiesnešiem un medicīnas dabiniekiem.
3. Izsniedz aparatūru un inventāru tiesnešiem.
4. Atbild par kārtību sacansībās.
5. Organizē ēdināšanu.
6. Organizē apkalpojošā personāla darbu.

Sacensību inspektors
1. Sacensību inspektoru nozīmē LJSTF.
2. Inspektors pārbauda:
a. Kartes, plānus vai shēmas atbilstību rajonam dabā vai marķējuma atbilstību,

3.
4.
5.
6.

b. Trases garumu atbilstoši dalībnieku vecumam,
c. Sacensību vietu, izkārtojumu trasē,
d. Drošības pasākumu organizāciju,
e. Apzīmējumu atbilstību dokumentācijai,
f. Starta, finiša un informācijas vietu izkārtojumu.
Inspektors var ieteikt trases priekšniekam izmainīt plānojumu un par to ziņot
galvenajam tiesnesim. Stīdus gadījumā izšķir galvenais tiesnesis.
Trases pārbaude notiek vismaz 3 dienas pirms sacensībām.
Aktu par trases pieņemšanu paraksta inspektors, trases priekšnieks un apstiprina
galvenais tiesnesis.
Inspektoru norīko LJSTF padome pēc valsts sacensību nolikuma saskaņošanas.
Inspektoram jābūt ar lielu darba pieredzi sporta tūrismā.

IV SACENSĪBU TRASE UN INVENTĀRS
Tūristu tehnikas trase
1. Tūristu tehnikas sacensības organizē telpās un apvidū ziemā vai vasarā.
2. Tehnikas sacensības var organizēt komandām un individuālajiem dalībniekiem, kā
arī individuālajām komandu sacensībām.
3. Ja sacensības organizē apvidū, tad distance nedrīkst šķērsot dzelzceļa līniju un
kalnus, kur ir intensīva kustība, kā arī platas un dziļas upes vei slikti aizsalušas.
4. Distances garumam jābūt atbilstošam dalībnieku vecumam un to fiziskajai
sagatavotībai.
5. Tūrisma tehnikas trases (distances) garums nedrīkst pārsniegt 500 m vecākajai
grupai, pārējām grupām tas ir mazāks.
6. Trasei jābūt no starta līdz finišam marķētai.
7. Sacensību elementiem sākumam un beigām jābūt strikti noteiktam (marķētam).
8. Sacensībās startam un finišam jābūt vienā vietā, izņemot situācijas, ka apvidus
reljefa dēļ tas nav iespējams. Tādā gadījumā attālums nedrīkst pārsniegt 20m.
9. Komandu sacensību trasē var izvietot sekojošus sacensību elementus:
a. Telts celšanu un nojaukšanu,
b. Gaisa pārceltuve,
c. Traverss,
d. Nogāzes uz leju,
e. Nogāzes uz leju ar alpīnisma elementiem,
f. Purva pāriešana ar kartēm,
g. Purva pāriešana pa ciņiem,
h. Pārvietošanās izmantojot paralēlās virves,

i. Upes šķērsojot brasā ar tadžiku paņēmieniem, pa baļķi ar un bez margas,
j. Ugunskura kurināšana un auklas pārdedzināšana,
k. Mezglu sasiešana sistēmā un atsevišķi pa vienam,
l. Nogāzes uz augšu,
m. Svārsts,
n. Ievainotā transports un pirmās palīdzības sniegšana,
o. Nestuvju izgatavošana,
p. Azimuta noteikšana,
q. Margu un citu sacensību uzlikšana un noņemšana (komandām),
r. Baļķa pārlaišana (gravai, upei utt.),
s. Braukšana ar plostu.
10. Dalībnieku individuālajās sacensībās trasē izvieto:
b, c, d, e, f, g, h, i, e, m, n, r kā arī baļķa pāriešanas variantus.
11. Katra elementa izpildivērtē tiesnesis, par neprecizitātēm elementa izpildē nosaka
sodus, kurus izsaka sekundēs un minūtēs.
12. Trasu ierīkošanā drīkst izmantot pīto kaprona virvi 10 vai 12 mm diametrā.
13. Dalībniekas, kurš veic darbības pie ugunskura, jābūt rokās darba cimdiem un galvas
segai.
14. Katram sacensību dalībniekam jābūt individuālās drošības organizēšanai
nepieciešamais inventārs. Sēdeklītis, krūšu apsējs, kuri savstarpēji saistīti ar pīto
kaprona virvi. Virves diametrs 8 mm. Virves garumu izvēlas dalībnieks tā, lai varētu
sasiet sēdeklīti ar krūšu apsēju un palikti pāri divām cilpām, kuras varētu izmantot
sevis drošināšanai.
15. Individuālajās sacensībās sevišķi bīstamās vietās drošināšanu (nogāze uz leju ar
duflera paņēmieniem) veic tiesnesis, komandu sacensībās drošināšanu veic
komandas dalībnieki.
16. Drošināšanas pasākumos izmanto tikai tūristiem un alpīnistiem gatavotās
„karabīnes”, kuras darbības laikā bez dalībnieka līdzdalības nevar atvērties (ir
nostiprinātas ar mufi).
17. Ja dalībnieki veic ūdensšķērsli ar laivu, tad visiem, kuri atrodas laivā, jābūt
uzvilktām glābšanas vestēm (aizpogātām, aizsietām) un galvā aizsargcepurei.
18. Ar tiesnešu kolēģijas lēmumu var dot komandām veikt trases iekārtošanas un
noņemšanas darbus:
a. Nogāze uz augšu un leju (uzvilkt un noņemt virvi caur slēgtām karabīnēm vai
bez tām),
b. Gaisa pārceltuve (uzlikt, nospriegot un noņemt apakšējo virvi), drošības virvi
nospriego tiesneši,
c. Paralēlajās virvēs nospriegot vienu vai abas virves,
d. Uzlikt un nospriegot margas baļķim, traversa posmiem utt.

19. Kraujas malās, stāvās kalnu nogāzēs, ja dalībniekam jāveic darbības, kas saistītas ar
savu un komandas drošību, priekšniekam jāiekārto cilpa vai distanču slēgtā karabīne,
kur dalībnieks var veikt pašnodrošināšanos.
20. Iekārtojot trasi, nedrīkst bojāt augu valsti, tāpēc distances priekšniekam un
tiesnešiem jāiekārto spriegošanai slēgtās karabīnes un jāraugās, lai netiktu veiktas
darbības, kas bojā koku mizu.
21. Soda laiku nosaka tiesnešu kolēģija vadoties no sagatavotās trases un elementu
grūtības pakāpes, par ko dara zināmu sacensību dalībniekiem dienu pirms
sacensībām.
22. Vietu nosaka summējot trasē pavadīto laiku un soda laiku.
23. Ja komandā trasi neveic kaut viens dalībnieks, komanda ierindojas pēdējā vietā
konkrētajā sacensību veidā.
24. Sacensību organizatori nosaka dalībnieku skaitu komandu un individuāli – komandu
sacensībās.
25. Gaisa pārceltuvi iekārtojot, jābūt divām virvēm – augšējā drošības, apakšējā darba
virve.
26. Veicot etapu, vispirms ar „karabīni”, kura iestiprināta cilpā, uzāķējas uz augšējās
virves, bet ar otru, kura iestiprināta krūšu apsējā – uz apakšējās virves. Beidzot
etapu, darbības notiek pretēji – t.i. vispirms noņem no apakšējās pēc tam no augšējās.
27. Drošības jostās izmanto kokvilnas vai kaprona (vai arī cita sintētiska materiāla)
35mm platas lentes, tām jāiztur statiskā slodze raušanā 800kg.
28. Plostu drīkst izgatavot:
a. Sausiem egles vai citu koku baļķiem (3 – 4m gari),
b. Plosti, kur pamatā gumijas kameras (automašīnu, traktoru riepu kameras).
29. Vismaz 14 dienas pirms sacensībām jāinformē komandas par sacensībās iekļautajiem
uzdevumiem.
30. Informācijā var būt norādīts nepieciešamais inventārs, lai varētu veikt dotos
uzdevumus vai arī precīzus etapu garumu izmērus.
31. Ja dots inventāra skaits, tad pirms sacensībām starta tiesnesis pārbauda inventāra
esamību un atbilstību prasībām. Liekais inventārs paliek starta vietā.

TŪRISTU RALLIJA TRASE
1. Tūristu rallija trasi iekārto apvidū, vēlams mežā ar izteiktu reljefu.
2. Trases garumu nosaka pēc kartes, izmērot īsāko attālumu starp S un F, neņemot vērā
reljefu, ja trasē ezers, tad īsāko apvedceļu ietver trases garupa aprēķināšanā.
3. Trases garumu, OS un TT papildsacensību elementu daudzumu nosaka galvenā
tiesnešu kolēģija, vadoties no dalībnieku vecuma un fiziskās sagatavotības.

4. Trases sagatavošanā var izmantot OS kartes M 1:10000, 1:5000, topogrāfiskās kartes
vai shēmas, plānus utt.
5. Trases kopējais garums vecākajai grupai nedrīkst pārsniegt 8km, vidējai grupai –
6km, jaunākajai grupai – 4km un visjaunākajai grupai – 3km.
6. Ja nav iespējams iegūt kartogrāfisko materiālu, tad var veidot arī marķētu trasi starp
papildu sacensību vietām. Mērīšanu izdara ar mērlentu.
7. Dalībnieku (komandu) rezultātus nosaka izveidojot punktu tabulas.
8. Rallija trases papildsacensību etapi:
a. Tūrisma tehnika (visi etapi, kuri ietverti nodaļa’”Tūrisma tehnikas
sacensības”),
b. OS pavēles, marķētā līnija, izvēles trases ar noteiktu KP skaitu. Tiesā pēc OS
sacensību noteikumiem.
9. OS trases etapu iekārtošana:
a. Uz KP (kontrolpunktos) jābūt lukturiem ar KP numuru uz luktura vai līdzās
atsevišķi,
b. Kompostierim vai krāsainiem zīmulīšiem, ar kuriem jāatzīmējas kontrolkartē.
10. Komandai trasē jābūt sekojošai dokumentācijai:
a. Kartei vai shēmai, kurā iezīmēti S F, sacensību vietas (etapi),
b. Kontrolkarte ar izstrādātu trases veikšanas grafiku,
c. Ja ir OS sacensību veidi, tad arī OS kontrolkarte.
11. Punktā S saņemtie dokumenti finišā jānodod tiesnešiem. Dokumentu nenodošana
vērtējama kā trases neveikšana.
12. Komandas trenera, pārstāvja jeb rezerves dalībnieka atrašanās trasē vērtējama kā
palīdzība startējošai komandai. Par komandas tālāko startu lemj galvenā tiesnešu
kolēģija, piedaloties komandas pārstāvim.
13. Sja komanda veic trases inventāra bojājumus, iznīcina vai maina trases marķējumu,
izvietojumu, galvenais tiesnesis lemj par komandas rezultātu anulēšanu.
14. OS sacensību etapos luktura (prizmas) redzamībai jābūt 2 – 25 metri.
15. Startu un finišu atzīmē ar uzrakstiem „Starts” un „Finišs”.
16. Ja OS sacensības notiek ziemā, tad marķētās trases slēpju sliedēm jābūt iegrauktām.
No starta 300m, līdz finišam 300m jābūt vairākiem iebrauktiem ceļiem. Trases
platums 2 – 5m. Nobraucienos 5 – 10m ar vairākām blakus esošām sliedēm.
17. Nav ieteicamas stāvas nogāzes, kur slēpotājiem jāveic „skujiņa”.
18. Kontrolpunkti jāapzīmē ar aplīšiem 5 – 7mm diametrā. Startu apzīmē ar S un
vienādmalu trīsstūri, finišu ar F un diviem aplīšiem (kuri atrodas viens otrā). KP
jābūt numurētiem. Kontrolkartē jābūt apzīmētai kārtībai, kādā KP jāapmeklē
(pavēle).
19. Kontrolkartē KP jāatzīmē ar kompostieri vai zīmuli KP marķējumam atbilstošā ailītē.
20. Atsevišķus rallija etapus vai papildsacensības ziemā organizēt slēgtās telpās:
a. Darbs ar OS karti (kartes mērīšana, KP pārnešana),
b. Papildsacensības tūrisma elementu izpilde komandām.

21. Komandu vērtējumu nosaka tāpat kā, ja startē apvidū.
22. Ja vairākām komandām vienāds rezultāts, tad augstāka vieta dodama komandai,
kurai mazāk soda punktu.
23. Marķētās distances soda sistēma:
Sodu
sistēma
1.
2.
3.

Soda punktus
nesaņem
kļūda līdz 5mm
kļūda līdz 4mm
kļūda līdz 3mm

Sodi
par kļūdu no 5 – 10mm
par kļūdu no 4 – 8mm
par kļūdu no 3 – 6mm

par kļūdu virs 10mm
par kļūdu virs 8mm
par kļūdu no 6 – 9mm

24. Soda punktu skaitu nosaka galvenā tiesnešu kolēģija:
a. Laiks no S līdz sacensību 1.etapam,
b. Sasniedzot pirmo sacensību etapu laiks priekš sagatavošanās, sacensību
elementu izpilde, inventāra sakārtošanas laiks, aiziešanas laiks uz nākošo
etapu utt.,
c. Katrā etapā tiesnesis parakstās par grafika izpildi un papildsacensībās iegūto
rezultātu, un iziešanu uz nākošo etapu.
25. Grafikā izstrādātos kontrollaikus, izņemot papildsacensības, tūrisma elementu izpildi
veic ar parasto pulksteni (pēc pastāvošās laika joslas laika), bet papildsacensību laika
rezultātus nosaka ar hronometru.
26. Pulksteņus galvenais tiesnesis saskaņo ar pārējiem tiesnešiem pirms došanās uz trasi.
27. Katrā etapā ir vismaz 2 tiesneši, kuri reģistrē rezultātus un nosaka to kvalitāti
(konstatē sodus) un to ieraksta kontrolkartē.
28. Katrā punktā jābūt pulkstenim un 2 hronometriem, lai jebkurā gadījumā nodrošinātu
tiesnešu darba kvalitāti.

KKP
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrolbombinētais pārgājiens ir viens no tūrisma sacensību veidiem.
KKP nav stingra trases veikšanas grafika (atšķirībā no rallija).
Trasē dod kopējo kontrollaiku un katrā elementā reģistrē izpildes laiku un soda laiku.
Rezultātus izsaka punktos.
Soda punkti atbilst tūristu rallija noteikumos minētajiem.

ĀTRUMSKRĒJIENS JEB FORSĒTAIS PĀRGĀJIENS
1. Trasi izveido mežainā apvidū ar izteiktu reljefu.

2. Trases sagatavošanā un sacensībās var izmantot jebkādu kartogrāfisko materiālu.
Trase var būt arī marķēta starp palildsacensību etapiem.
3. Trases kopējais garums vecākai grupai nedrīkst pārsniegt 8km, vidējai grupai 6km,
jaunākajai grupa 4km, bet visjaunākajai grupai 3km.
4. Visjaunākās grupas komandu, kura sacensībās startē pirmo reizi, drīkst trasē pavadīt
treneris.
5. Forsētā pārgājiena papildsacensībās drīkst būt:
a. Tūrisma tehnika (visi veidi, kuri ietverti nodaļā „Tūrisma tehnikas
sacensības”),
b. OS pavēles, izvēles, līnija, marķētā distance (tiesā pēc orientēšanās sacensību
noteikumiem),
c. Militarizētās stafetes elementi.
6. Sacensības var organizēt vasarā vai ziemā. Ziemā sacensības organizē slēpotājiem.
Trasē nedrīkst iekļaut stāvus nobraucienus ar straujiem pagriezieniem. Trašu platums
vismaz 2m.
7. Papildsacensībās tūrisma tehnikā fiksē komandas uzrādīto laiku ko ieraksta etapa
protokolā. Protokolā ieraksta arī par kļūdām saņemto soda laiku. Soda laiks netiek
iekļauts kontrollaikā.
8. Pēc katra papildsacensību etapa izpildes dod tiesnešiem 2 – 3min dokumentu
noformēšanai.
9. Kontrollaiku nosaka visas trases veikšanai (no S līdz F). Pārvietošanās trasē nav
reglamentēta.
10. Kontrollaiks tiek noteikts pēc trases grūtības pakāpes. Kontrollaiku trases veikšanai
nosaka: vecākai grupai 3 – 3,5st., vidējai grupai 2,5 – 3st., jaunākajai grupai 2 –
2,5st., visjaunākajai grupai 2st.
11. Sacensību dalībnieki veicot paredzētās etapa iekārtošanas un veikšanas darbības
nedrīkst izmantot tiesnešu virves, mezglus, drošinājumus, kuri izvietoti etapa daļējai
iekārtošanai (gaisa pārceltuve, paralēlās virves).
12. Komandām visā trases garumā jāievēro dabas aizsardzības noteikumi.
13. Ja divas komandas uzrāda vienādu rezultātu, tad augstāka vieta komandai, kurai ir
mazāks soda laiks.
14. Ja komandas nav iekļāvušās NL, bet izpildījušas visus uzdevumus ierindojas aiz
komandām, kuras iekļāvušās NL. Vērtē komandas, kuras ir veikušas visus
uzdevumus. Komandas, kuras pārtērējušas KL netiek vērtētas.
Starpība starp NL un KL 30min.

Tūrisma tehnikas trasē veicamie uzdevumi
I Tūrisma un alpīnisma uzdevumi:

1. Telts celšana un nojaukšana.
2. Ugunskura iekuršana un auklas pārdedzināšana.
3. Purva pāriešana.
4. Nogāze uz augšu (ar virves palīdzību).
5. Nogāze uz leju (ar virves palīdzību).
6. Traverss.
7. Upes pāriešana (ar tadžiku paņēmienu, drošināšanu utt.).
8. Baļķis (ar un bez margas).
9. Ūdensšķēršļa pārvarēšana ar laivām un plostiem.
10. Paralēlās virves.
11. Gaisa pārceltuve.
12. Bīstama posma pārvarēšana sasaistē.
13. Mezglu siešana.
14. OS sacensību elementi (pavēles, izvēles, marķētās distances, azimuta noteikšana,
iešana pa azimutu).
15. Topogrāfisko zīmju lasīšana.
16. Svārsts.
17. Ievainotā transports.
18. Margu uzlikšana un noņemšana.
19. Baļķa pārlaišana (gravai, upei utt.)
II Militarizētās stafetes uzdevumi:
1. Līšana zem šķēršļiem un šķēršļu pārvarēšana.
2. Granātas mešana tālumā un mērķī.
3. Šaušana ar gaisa šauteni.
4. „Labirinta” un sienas pārvarēšana.
5. Augstuma noteikšana.
6. Azimuta noteikšana uz kartes un apvidū.
7. Ievainotā transports.

NL – normālais laiks
KL – kontrollaiks
KP – kontrolpunkts
S – starts 
 - papildsacensību vieta
F – finišs
K – karšu izsniegšanas punkts
TT – tūristu tehnika
ITK – individuāli – komandu tūristu tehnika

KTT – komandu tūristu tehnika
OS – orientēšanās sports
OSK – orientēšanās sacensību karte
A-FP – ātrumskrējiens vai forsētais pārgājiens
KKP – kontroles kombinētais pārgājiens
Pamatvirve – 10 – 12mm resna pīta kaprona virve
Palīgvirve – 6 – 8mm resna pīta kaprona virve
Repšņore – 3 – 5m garš palīgvirves gabals
Zona – trases posms starp tā sākuma un beigu atzīmēm
Tūristu rallijs – sacensību veids sporta tūrismā, kur veicot distanci jāievēro tiesnešu dotais
pārvietošanās grafiks un KL. Rallijā var būt OS un TT elementi.
Slēgtā karabīne – tiesnešu ierīkota karabīne, kura nodrošināta, lai nevarētu atskrūvēt, bet
sacensību dalībnieki drīkst izmantot noteikumu robežās un lai varētu
izpildīt nepieciešamās darbības, kā arī to izmanto etapa iekārtošanas
darbos.
Pārslodze – vienā sacensību posmā atrodas vairāk dalībnieku kā paredzēts sacensību
noteikumos, organizatoru izvirzītajās sacensībās.
Pašnodrošināšanās – bīstamos posmos tiesneši ierīko slēgtās karabīnes, dalībnieki pirms
noteiktu darbību veikšanas, vai sagatavošanas posmā, ar karabīni
(kura savienota ar sistēmu) ieāķējas tiesneša dotajā. Dalībnieka
karabīnei jābūt nodrošinātai (aizskrūvētai).
Sistēma – sporta tūrisma sacensību dalībnieka apģērbs, lai veiktu alpīnisma sacensību
elementus. Sistēmā ietilpst krūšu apsējs, sēdeklītis un repšņore ar kuras
palīdzību sasieti sēdeklītis un krūšu apsējs, kā arī izveidotas cilpas („ūsas”), kur
ieāķēt karabīni.
„Ūsa” (cilpa) – cilpas, kuras izveidotas no repšņores galiem, ar kuru sasiets krūšu apsējs un
sēdeklītis.
Drošināšana – palīdzības sniegšana dalībniekiem sevišķi bīstamos posmos. Drošināmais un
drošinātājs savstarpēji saistīti ar pamatvirvi. Drošinātājs veic pašdrošināšanos
un pamatvirves galu ar astotnieku ieliek krūšu apsēja karabīnē. Virvei starp
drošināmo jābūt 900 leņķī. Drošinātājam rokā cimdi.
Tiesneša palīdzība – ja dalībnieks nonācis kritiskā situācijā un izlēmis, ka pats nevar veikt
darbības, lai izietu no konkrētās situācijas, lūdz tiesnesi organizēt
palīdzību. Izņemot situāciju, ka dalībnieka vilcināšanās dot atļauju var
beigties ar traumu vai letālu iznākumu – tiesnesis organizē palīdzību
dalībniekam.
Pavadīšana – pavadāmais un pavadītājs savstarpēji saistīti ar pamatvirvi, lai vajadzības
gadījumā varētu viens otram palīdzēt.
Sasaiste – alpīnistu un kalnu tūristu savstarpējās drošināšanās paņēmienam sasaistei izmanto
pamatvirvi, kurā ar 3 – 8m lielu intervālu iesien mezglus (astotnieku), kuru
dalībnieki ar karabīnes palīdzību savieno ar krūšu apsēju.

Kontrolmezgls – ar šo mezglu nodrošina pamatmezgla atraisīšanos (slīdēšanu).
Kontrolmezglu sien 5 – 10mm no pamatmezgla ar brīvo virves galu
apkārt otrai virvei.
Traverss – [fr.traversec] – pārbraukšana, pārcelšanās – 1) sporta alpīnisma pārgājiens pēc
maršruta, kas ved pa kalnu
grēdas kori no vienas virsotnes
uz citām virsotnēm,
2) šķērsdambis upē.
Traverzs – [traverse] – virziens, kas perpendikulārs kuģa, lidmašinas kursam.
Alpu spieķis – 2 – 4mm  resna kārtiņa, garums 150 ± 30 cm. Izmanto slīpās nogāzēs ejot
paralēli kalnu grēdai, kā otro atbalsta punktu, kā arī šķērsojot ūdens krātuves.
4 – papildsacensību norāde kartē, plānā, shēmā utt.
Ilgstoša saskare ar grīdu, zemi, ūdeni utt. – ilgstošu saskari konstatē etapā gaisa pārceltuve,
ja etapu iekārtojuši komandas dalībnieki, tas ir,
ka dalībnieks vai uzkabe saskaras ilgāk par
2sek.
Kritiens – 1) pārejot purvu – 3 atbalsta punktu saskare ar pamatni,
2) ejot nogāzē uz augšu – 3 atbalsti vai pēc slīdēšanas savelkas mezgls,
3) ejot pa nogāzi uz leju – 3 atbalsti vai pēc slīdēšanas savelkas mezgls.
Karabīne – īpašas konstrukcijas metāla sprādze, ko lieto virves un citu kāpšanas
palīglīdzekļu sakabināšanai.
Klinšu āķis – ķīļveidīgs metāla priekšmets ar caurumu karabīnes iekabināšanai, iedzīts
klinšu plaisā, kalpo alpīnistu drošināšanai.
Grūtības pakāpe jeb kategorija – visa maršruta vai tā atsevišķa posma grūtību novērtējums;
grūtību palielināšanās secībā novērtē no 1-6m papildus ar
starp kategoriju atzīmēm.
Kore – kalna muguras augstākā līnija.
Pāreja – zemākā vieta korē starp virsotnēm.
Radze – klinšu tornis uz kores, kas tiek saukts par žandarmu.
Traversēšana – nogāzes, sienas, radzes, kuluāra vai kāda cita kalnu reljefa veidojuma
pārvarēšana, virzoties pa to horizontāli.
Virve – Starptautiskās alpīnistu savienības apstiprinātajiem tehniskajiem noteikumiem
atbilstoša virve, kura iztur krītoša cilvēka ķermeņa rāviena slodzi un kuru kopā ar
palīgvirvi vai bez tās izmanto sasaistē pa priekšu kāpjošā alpīnista drošināšanai no
apakšas.
Altimetrs – instruments augstuma mērīšanai.
Dzelkšņi – pie alpīnista zābakiem stiprināmi metāla piederumi ar asiem zobiem, kas domāti
kāpšanai pa stāvām ledus vai sasaluša firna nogāzēm.
Firns – blīvs, rupjgraudains sagulējies sniegs, kas veidojas svaigam sniegam nogulsnējoties
un kristalizējoties. Pakāpeniski sablīvējoties firns pārvēršas par ledu.

TT sacensību soda punktu tabula
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Nesasiets mezgls vai nepareizi sasiets mezgls
Nav kontrolmezgla vai tas neatbilst noteikumiem
Nesakārtots mezgls
Pazaudēts mietiņš
Neiedurts mietiņš
Kroka telts jumtā (par katru pusi)
Telts garie mieti nav vertikāli
Neaizskrūvēta karabīne
pārslodze
Drošības zaudēšana
Nepareizs roku stāvoklis
Nepareiza pieāķēšanās, noāķēšanās
Tiesneša palīdzība
Pieskaršanās zemei, grīdai, ūdenim (gaisa pārceltuve, ja to iekārto komanda)
Uzkabes pieskaršanās grīdai (tiesnešu iekārtotā pārceltuvē)
Ilgstoša saskare ar zemi, grīdu, ūdeni (gaisa pārceltuve – iekārtojusi komanda)
Nenovākta virve pēc etapa veikšanas (ja liek komanda)
Kritiens (nogāzēs, purvā, traversā)
Kritiens transportējot ievainoto
Ievainotā nolikšana distancē (neatļautā vietā)
Cietušā palīdzība
Iekāpšana purvā (par katru atbalsta punktu)
Vertikālajai margai apakšā nav iesiets kontrolmezgls
Darbs bez cimdiem
Pazaudēts inventārs
Dalībnieka iekrišana no laivas ūdenī
Dalībniekam nav aizpogāta drošības veste un nav galvā ķivere
Aira pazaudēšana
Aukliņas nepārdedzināšana
Ātri uzliesmojošu materiālu izmantošana kurinot ugunskuru
Noraušanās no apakšējās virves (paralīlās virves)
Nepareiza drošināšana
Nav pavadīšanas
Komandas biedra vai pārstāvja sniegtā jebkura palīdzība (individ.sac.)
Sacensību noteikumu neievērošana
Neizmantotas tiesnešu dotās slēgtās karabīnes (nogāzē uz augšu) par katru
Izmantota tiesneša virve, ja trases etaps jāiekārto komandai ar savu inventāru
Komandu sacensībās, ja viens vai vairāki dalībnieki neveic sacensību etapu
Darbs bez cepures (ugunskurs)
Kārtiņas nenoņemšana purvā

60
20
10
20
15
30
30
20
60
90
30
30
180
30
20
90
180
30
60
90
60
10
60
30
20
60
60
90
180
180
30
30
60
30
diskv.
30
60
diskv.
30
10

Telts celšana
Komanda ceļ vai nojauc telti tiesnešu norādītajā vietā. Telts tipu norāda tiesnešu kolēģija.
Telts uzcelšanai izmanto 2 garos un 10 īsos mietiņus. Ja komanda vēlas var izmantot savu telti.

Teltij jāatbilst organizatoru noteiktajam standartam. Pēc nojaukšanas telts jāsakārto (jāsarullē vai
jāsaloka).
Ja komanda pieļauj neprecizitātes telts celšanā, tad saņem soda punktus.
Kļūdas:
1. Krokas jumtā (vērtē katru jumta pusi atsevišķi) - _____________________
2. Nav visi mietiņi (vērtē katru iztrūkstošo mietiņu) - ____________________
3. Nozaudēts inventārs
____________________
4.
____________________
5.
____________________

Ugunskura iekurināšana un aukliņas pārdedzināšana
Komandas dalībnieki kurināmo materiālu sagatavo līdz sacensību sākumam. Kurināšanā
nedrīkst izmantot papīrus, dažādus citus uzliesmojošus materiālus un degvielu.
Vienlaicīgi drīkst izmantot tikai vienu sērkociņu. Vējaunā laikā komandas dalībnieki var
veidot aizsegu. Dalībniekiem kuri darbojas ar kurināšanu jābūt rokās cimdiem un galvā cepurei.
Tiesnešiem jāsagatavo iekārtas, lai kurināmo materiālu varētu pacelt un tuvināt tiesnešu
nostiprinātai auklai. Komandai jāpārdedzina 3 – 4mm resna kokvilnas aukla.
Kļūdas:
1. Darbs bez cimdiem
__________________
2. Darbs bez galvassegas
__________________
3. Kurināmajā materiālā palīgmateriāli __________________
4. Pielietoti ātri uzliesmojoši materiāli __________________
5. Aukliņa nav pārdedzināta
__________________
6. Nozaudēts inventārs
__________________
7.
__________________
8.
__________________

Purva pārvarēšana
Etapu var iekārtot apvidū, purvainā vietā garumā no 15 – 20m vai arī līdzenumā.var iekārtot
arī sporta zālē 5- 9m garumā, tādā gadījumā izmanto mākslīgus ciņus un pārējos materiālus. Var
veikt ar kārtiņām, ar dēlīšiem, veidot ciņus utt.
Kļūdas:
1. Nokāpj no kārtiņas vai dēlīša
___________
2. Pieskaršanās „zemei” (ar roku vai kāju, soda par katru atbalsta punktu) ___________
3. Kritiens pārvietojoties ( ja ir vairāk kā 3 atbalsta punkti)
___________
4. Drošības zaudēšana
___________
5. Kārtiņas nenoņemšana
___________

6. Pārslodze (komandu sacensībās)
7.
8.

___________
___________
___________

Baļķis ar margu
Baļķi noliek tiesnešu kolēģija. Margu var uzlikt tiesnešu kolēģija vai arī komanda. Baļķa
garums līdz 10m.
Pirmais dalībnieks pāriet baļķi viens, bet drošina komandas biedri. Virve komandas. Virvi
uzliek un noņem no pretējā krasta pēc etapa veikšanas, vai arī komanda drošina beidzamo
dalībnieku.
Kļūdas:
1. Drošības zaudēšana ______________
2. Darbs bez cimdiem ______________
3. Kritiens
______________
4. Nozaudēts inventārs ______________
5. Nepareizs mezgls ______________

Mezglu siešana
Var siet sekojošus mezglus: kāpsli, pavadoni ar vienu galu, astotnieku, bultiņu, sēdeklīti,
plakano, pretmezglu, bromškotu, čūsku kopā ar drošinošu mezglu, bahmaņu mezglu.
Mezglus var siet pa vienam jeb sistēmā (dažādās kombinācijās). Kontrolmezgla attālums no
pamatmezgla 5 – 10cm. Kontrolmezglu sien pēc pamatmezgla uzsiešanas ar virves brīvo galu
apkārt otrai virvei.
Kļūdas:
1. Nepareizi sasiets mezgls
______________
2. Nav kontrolmezgla
______________
3. Nesakārtots mezgls
______________
4. Neuzsiets mezgls
______________
5. Inventāra zaudēšana
______________
6. Kontrolmezgls tālāk par 10cm no pamatmezgla ______________

Paralēlās virves
Etapu iekārto tiesnešu kolēģija. Dalībnieki pieāķējas augšējai karabīnei un turoties ar rokām
pie augšējās virves sāniski ar pievilciena (galopa) soli virzās pa apakšējo. Etapa garums 15 –
20m.

Kļūdas:
1. Neaizskrūvēta karabīne
_____
2. Nepareizs roku stāvoklis attiecībā pret karabīni
_____
3. Divi etapā
_____
4. Tiesneša palīdzība
_____
5. Kritiens
_____
6. Drošības zaudēšana
_____
7. Pazaudēts inventārs
_____
8. Dalībnieka saskare ar zemi, ūdeni utt. (ja virves spriego komandas dalībnieki) _____

Margas var uzlikt tiesneši, bet var arī to izdarīt komandas. Komandas margu uzlikšanai
izmanto savu inventāru. Tādā gadījumā pirmais un pēdējais dalībnieks jānodrošina.
Dalībniekam, kurš drošina jāveic pašdrošināšanās.
Kļūdas:
1. Nepareizs upes šķērsošanas paņēmiens ____________
2. Dalībnieka kritiens
____________
3. Kārts pazaudēšana
____________
4. Nepareiza virves stiprināšana
____________
5. Drošības zaudēšana
____________
6. Inventāra zaudēšana
____________
7. Drošināšana bez cimdiem
____________
8.
____________
9.
____________

Ūdensšķēršļa pārvarēšana ar laivu, plostiem utt.
Upei, dīķim, ezeram jābūt tīram. Nedrīkst būt bīstamu vietu (krāces, sabrukuši tilti, peldoši
koki, celmi, zari utt). Etapa garums nedrīkst pārsniegt 100m un straumes ātrums ne lielāks kā 2 –
3m/s.
Etapu iekārto tiesneši un apgādā ar nepieciešamo inventāru.
Kļudas:
1. Nozaudēts airis
_____________
2. Nepareizi uzvilkta un nostiprināta glābšanas veste _____________
3. Dalībnieka iekrišana ūdenī
_____________
4. Drošības zaudēšana
_____________
5. Peldošā palīglīdzekļa apgāšana
_____________
6. Braukšana bez aizsargcepures
_____________
7.
_____________

8.

_______________

Gaisa pārceltuve
Gaisa pārceltuves garums līdz 30m. Iekārto tiesneši vai komanda. Ja gaisa pārceltuvi iekārto
dalībnieki, tad pirmais dalībnieks ar drošināšanu pāriet uz pretējo krastu un nostiprina virvi vai
arī pats to nospriego. Augšējo virvi iekārto tiesneši. Komandas sacensībās komandas dalībnieki
var sniegt palīdzību uzāķējoties kā arī pretējā pusē atāķējoties.
Kļūdas:
1. Nepareiza uzāķēšanās un noāķēšanās secība
________
2. Nepareiza drošināšanas organizācija (ja gaisa pārceltuvi iekārto komanda) ________
3. Pārslodze
________
4. Priekšlaicīga drošināšanas pārtraukšana
________
5. Pieskaršanās ūdenim (zemei, grīdai, ja pārceltuvi iekārto komanda)
________
6. Neaizskrūvēta karabīne
________
7. Nozaudēts inventārs
________
8. Ilgstoša saskare ar zemi, ūdeni utt.(ja gaisa pārceltuvi iekārto komanda)
________
9. Inventāra saskare ar zemi, ūdeni, ja tas nav pienācīgi sakārtots (cimdi, mugursoma,
virve utt.) arī tad ja etapu iekārtojuši tiesneši
________
10. Ja dalībnieks nevar nodrošināt 9. punktā izvirzītos noteikumus – inventāru transportē
atsevišķi
________

Nogāze uz augšu
Nogāzes slīpums 30 – 60 , etapa garums līdz 40m. Virvi var iekārtot tiesneši vai komandas
dalībnieks. Ja virvi liek komandas dalībnieki, tad pirmo dalībnieku pavada kāds no komandas
dalībniekiem. Ja nogāze stāva, tad jādod starpposmos slēgtās karabīnes. Uz virves var atrasties
tikai viens dalībnieks.
Ja virvi uzliek komanda, tad arī noņem. Virves uzlikšanu regulē noteikumi, kurus izvirza
tiesnešu kolēģija.
Kļūdas:
1. Drošības zaudēšana
____________
2. Pašdrošināšanās priekšlaicīga pārtraukšana
____________
3. Nepareizs roku stāvoklis
____________
4. Pārslodze
____________
5. Kritiens
____________
6. Neaizskrūvēta karabīne
____________
7. Nesakārtots mezgls
____________
8. Nozaudēts inventārs
____________
0

0

9. Komanda iekārtojot distanci neievēro organizatoru izvirzītās prasības (neizmanto
distancē izvietotās slēgtās karabīnes)
____________
10.
____________

Nogāze uz leju ar virves palīdzību
Nogāzes slīpums 300 – 600. Nogāzes garums 6 – 40m. Nogāzes virve var būt iekārtota. Virvi
var iekārtot un noņemt dalībnieki. Ja virvi uzliek dalībnieki, tad pirmais dalībnieks obligāti
jādrošina citam komandas dalībniekam. Individuālajās sacensībās trasi iekārto tiesneši un veic
dalībnieku drošināšanu. Uz virves drīkst atrasties tikai viens dalībnieks.
Kļūdas:
1. Drošības zaudēšana
_______________
2. Dalībnieka kritiens
_______________
3. Neaizskrūvēta karabīne
_______________
4. Nesakārtots mezgls
_______________
5. Priekšlaicīgi pārtraukta drošināšana
_______________
6. Pārslodze
_______________
7. Nenoņemta virve (ja etapu iekārto dalībnieki) _______________
8. Darbs bez cimdiem
_______________
9. Inventāra nozaudēšana
_______________
10.
_______________

Ūdensšķēršļa pāriešana
Upes dziļums nedrīkst pārsniegt 1m un straumes ātrums 1 – 2m/s. Upes platums nedrīkst
pārsniegt 20m. Upes dibenam jābūt līdzenam. Upes dibens jāpārbauda, lai nebūtu zaru, celmu,
lielu akmeņu, plūstošo smilšu utt. Upei drīkst pāriet:
1. Ar tadžiku paņēmienu
_____________
2. Ar pavadīšanu turot rokā nūju _____________
3. Pa baļķi ar margu
_____________
4. Izveidojot gaisa pārceltuvi
_____________
5. Izveidojot paralēlās virves
_____________

Dabisko šķēršļu pārvarēšana
1. Pāriešana ar kārts palīdzību (1.zīm.)
2. Upes pāriešana ar pavadīšanu diviem (2.zīm.)
3. Upes pāriešana ar tadžiku paņēmienu (3.zīm.)

4. Upes pāriešana gar margu un drošināšanu (4.zīm.)
Izņemot 3.paņēmienu visos gadījumos jādrošina no krasta 1. un 2.paņēmienā jādrošina ar
divām virvēm (1. un 2.zīm). kārti dalībnieki liek pret straumi. 4.gadījumā var drošināt viens, kurš
atrodas lejpus margas (4.zīm.). 3.paņēmienā – pirmais un pēdējais lieto kārti. Pirmais straumes
tecējuma virzienā stiprākais (3.zīm.).
Kļūdas:
Nepareizi organizēta drošināšana – 3
Nepareizi izmantoti palīglīdzekļi – 2
Dalībnieki neievēro noteikumus attiecībā pret straumes virzienu – 2
Pie drošināšanās virves nedrīkst piesieties ar aptverošo mezglu – 2.

Traversēšana
Dalībnieks veic stāvā nogāzē iekārtotu trasi virzoties pa horizontāli. Trasei garums atkarīgs
no reljefa, iespējām dotajā apvidū un kopējā trases garuma. Trases iekārtošanai izmanto
pamatvirvi, kura pēc 1 – 5m attāluma nodrošināta (piesieta, izvērta caur slēgto karabīni utt.).
starta un finiša līnija marķēta. Dalībnieks traversēšanu veic drošinoties ar ūsas un karabīnes
palīdzību. Karabīnei jābūt aizskrūvētai. Pārejot no posma uz posmu vispirms jāuzliek karabīne
uz nākošo posmu un tikai tad var noņemties no iepriekšējā (nezaudējot drošināšanu) uz virves
aiz karabīnes jābūt dalībnieka rokai. Izpildot traversēšanu stāvākās nogāzēs tiesneši var izvirzīt
prasību darboties ar abām rokām (abas rokas uz virves un karabīne starp rokām). Turoties pie
virves dalībnieks virza vienu plecu pa priekšu, lai varētu pārredzēt trasi. Komandu sacensībās
vienā posmā nedrīkst būt vairāk par vienu dalībnieku.

Kļūdas:
Drošības zaudēšana
Neaizskrūvēta karabīne
Roku stāvoklis uz virves
Pārslodze (komandu sacensībās)

Nolaišanās no klints ar Dulfera paņēmienu
Tiesneši sagatavo trasi. Tornis jeb krauja kura augstums 5 – 12m, kur darbības pusē no 70 –
90 stāva siena. Stacionāri piestiprināta nolaišanās virve. Nolaišanās virvei jābūt piestiprinātai
augstāk par dalībnieka jostas vietu. Iekārtots punkts dalībnieka pašnodrošināšanās vajadzībai.
Ierīkota drošināšanas virve. Individuālajās sacensībās dalībnieka drošināšanu veic tiesnesis, bet
komandu sacensībās to dara viens no komandas dalībniekiem. Dalībnieks uz starta nostājas tā, lai
nolaišanās virve atrastos starp kājām. Pēc starta signāla dalībnieks ar cilpu uzsien aptverošo
mezglu uz nolaišanās virves un brīvo galu ieliek krūšu apsēja karabīnē. Uzvelk cimdus.
Dalībniekspaceļ nolaišanās virvi gar labo kāju (ārpusē) un virza uz augšu pa krūtīm uz kreiso
pusi un pār kreiso plecu pārmet uz muguras. Virvi aizmugurē saņem ar labo roku no apakšas.
Labā roka atrodas uz nolaišanās virves virs aptverošā mezgla (1.zīm.). nedrīkst roku turēt uz
mezgla. Nolaižoties ķermenim jābūt vertikāli, mazliet pagrieztam ar kreisajiem sāniem pret
klinti, lai būtu redzams nolaišanās ceļš. Kājas izstieptas ar tām viegli atgrūšas no klints. Veic
nolaišanos. Nonākot lejā vispirms atbrīvo drošības virvi. Izņem karabīni no cilpas, noņem
aptverošo mezglu no nolaišanās virves. Nolaišanās laikā roka nedrīkst atrasties uz mezgla. No
Dulfera paņēmiena ir atvasināti daudz citi nolaišanās paņēmieni. Ar tiesnešu kolēģijas lēmumu
var izvēlēties jebkuru paņēmienu. Var pielietot nolaišanos ar karabīni (2.zīm.), karabīni un
plāksnīti vai astotnieku (3.zīm.) vai žurnālu (4.zīm.) utt. Katrā gadījumā jāievēro noteikumi,
kuriizvirzīti Dulfera paņēmienā startā un finišā.
Kļūdas:
Drošības zaudēšana – 2
Kritiens (kā arī, ja savelkas aptverošie mezgli) – 2
Nepareiza darbība startā un finišā – 1
Darbs bez cimdiem – 2

Sasaiste
2 – 3 dalībnieki bīstamos posmos veic savstarpēju drošināšanu. Drošināšanai izmanto
pamatvirvi. Trasi iekārto tiesneši. Dalībnieki nedrīkst saiet kopā vienā barā, līdzko apstājas
pirmais dalībnieks, tā apstājas arī visi pārējie, saglabājot noteikto attālumu. Maršruta garumu
nosaka tiesnešu kolēģija. Virves starp dalībniekiem nedrīkst būt nospriegotas. Virves 1 – 1,5
metri atrodas salocītas aizmugures gājēja rokās. Pirmajam gājējam virvē iesietais astotnieks
iekabināts krūšu apsēja karabīnē. Dalībnieki ar virvi sasaistīti ar mezglu.
Kļūdas:
Virve velkas pa zemi
Dalībnieki sagājuši tuvu viens otram
Nepareiza sasaiste ar virvi.

Izkāpšana no aizas

Organizatori izvēlas vietu sacensībām, sagatavo 6 – 12m augstu vertikālu sienu. Sienas
augšējā daļa izveido plauktu, kur atrodas tiesneši un piestiprināta drošības virve ar kuras
palīdzību dalībnieks varētu izkāpt no „aizas”. Dalībniekam uz starta jāierodas ar sagatavotu
izkāpšanas sistēmu 1,5m garām rāpšanās cilpām. Uzsien divus aptverošos mezglus, cilpas izlaiž
caur drošības jostu un galus ieliek kabatās. Kritiskā situācijā dalībnieks izņem cilpas no kabatām,
uzsien kāpslīti vai vienkārši jāatstāj cilpa, ieliek kājas pārmaiņu slogo vienu kāju paceļot uz
augšu un vienlaicīgi uz augšu pārbīda brīvo aptverošo mezglu. Šīs darbības jāizdara pārmaiņus
ar kreiso un labo kāju. Ja dalībniekam ievainota kāja, dalībnieks veselo kāju ieliek cilpā, kuras
aptverošais mezgs ir augšpusē, bet otru cilpu saīsināti piesien pie krūtīm (pie drošības jostas) un
paceļas pa virvi ar paņēmienu kājas krūtis.
Kļūdas:
Savelkās aptverošais mezgls
Kritiens
Drošības zaudēšana.

Baļķa pārlaišana pāri gravai, upei utt.
Baļķi un pārlaišanas vietu sagatavo tiesnešu kolēģija. Marg;am virvi sagatavo komanda.
Baļķa garums nedrīkst pārsniegt 10m. Margu arī uzliek komanda. Pirmo un pēdējo dalībnieku
drošina. Tiesneši abās pusēs iekārto slēgtās karabīnes, lai varētu nostiprināt margu un dalībnieki
veikt pašdrošināšanās darbības.
Kļūdas:
1. Dalībnieki zaudē drošību
___________
2. Neaizskrūvēta karabīne
___________
3. Divi etapā
___________
4. Kritiens
___________
5. Baļķis nav ielaists norādītajā vietā
___________

6. Drošības zaudēšana
7. Inventāra zaudēšana
8. Darbs bez cimdiem

_____________
_____________
_____________

Nestuvju izgatavošana un ievainotā transportēšana
Organizatori sagatavo nepieciešamo inventāru nestuvju izgatavošanai, tas ir 2 kārtis 2 –
2,5m garas un 30 – 40mm  un palīgvirvi 20 – 25m garu. Komandas dalībnieki izgatavo no dotā
inventāra nestuves uz kurām novieto ievainoto un transportē 50 – 100m attālumā. Aiz F līnijas to
izceļ no nestuvēm. Mezgli: kāpslis, pavadonis, astotnieks.
Kļūdas:
1. Mezglu skaits neatbilst organizatoru noteikumiem
___________
2. Mezgliem sākumā un beigās nav kontrolmezgla (kāpslim, pavadonim) ___________
3. Kritiens transportējot
___________
4. Ievainotā palīdzība (iekāpj, izkāpj, turas, lai neizkristu)
___________
5. Tiesnešu palīdzība
___________
6. Saīsina distanci, sāk aiz S līnijas un beidz pirms F līnijas
___________
7.
___________
8.
___________
9.
___________
Var pieļaut ievainotā transportu ar samarķētu virvi. Kļūdas atbilst iepriekšējam variantam.

Topogrāfisko zīmju lasīšana
Dalībnieki izlozes kārtībā saņem kartiņas ar topogrāfiskajām zīmēm. Zīmju skaitu nosaka
sacensību organizētājs. Dalībnieks pret katru zīmi uzraksta tās apzīmējums nosaukumu. Zīmju
skaits 4 – 6, ne vairāk. Vērtē laiku un par katru nepareizi atšifrētu zīmi pieskaita nolikumā
paredzēto sodu. Vienas un tās pašas zīmes nedrīkst atkārtoties.

Šaušana ar gaisa šauteni
Šaušanu ar gaisa šauteni var organizēt, ja trasē ir šautuve. Tā var būt pārvietojama vai ja
reljefs atļauj šaušanas sacensību noteikumiem atbilstošu šautuvi. Dalībnieki var šaut pa mērķiem
vai baloniem. Vingrinājums jāizpilda guļus no rokas vai atbalsta. Patronu skaits no 3 – 5gab.
Vērtējumā ņem vērā vingrinājuma izpildes laiku un pieskaita iešauto punktu skaitu kāds

paredzēts nolikumā vai noteikts informācijā pirms starta. Attālums 6 – 10m. Inventāru nodrošina
sacensību organizatori.

OS izvēles kārtībā
Komandas OS izvēles kārtībā apmeklē KP kuriem noteikta vērtība, izteikta punktos.
Rezultātu nosaka pēc dalībnieku KL savākto punktu skaita. KP izvēle brīva, pēc komandas
ieskatiem. Kontrollaiku nosaka pirms sacensībām, pēc tam jānosaka soda laiks par KL
pārtērēšanu. Ja KL pārtērēts, tad no distancē iegūto punktu skaita atskaita noteikto soda punktu
daudzumu.

OS pavēles distance
Dalībniekiem vai komandām jāapmeklē noteikts KP skaits. Dalībnieks ceļu uz KP var
izvēlēties, bet visi KP jāapmeklē noteiktā kārtībā. Ja dalībnieks vai komanda šos noteikumus
neievēro, tad šajā etapā saņem maksimālo soda punktu skaitu. Rezultātus nosaka pēc distancē
pavadītā laika.
Nakts orientēšanās sacensības neorganizē C un D grupām.
Soda laiks par nepaņemtu KP – 3 – 5min.

OS apzīmētajā distancē
Visi komandas dalībnieki pārvietojas kopā pa atzīmētu distanci un atzīmē kartē KP atrašanās
vietu. Var organizēt visām vecuma grupām. Atzīmi uz kartes izdara izdurot ar adatu caurumiņu
KP atrašanās vietā. Blatus dūrienam atzīmē KP numuru un apvelk aplīti 5 – 7mm diametrā. KP
jābūt izvietotam tā, lai dalībnieks varētu pareizi atzīmēt KP atrašanās vietu bez papildus
orientēšanās.
Par katru trūkstošu vai lieku dūrienu jāuzskata, ka elements nav izpildīts.
Par vienu mm kļūdu uz OS karte 1:5000 – 2min. Pirms sacensībām jānorāda pieļaujamā
kļūda 1 – 3mm. Mērīšanu izdara no dūriena centra. Ziemā dalībniekiem (uz slēpēm) jāievēro 1m
liels intervāls. Dalībniekam ar vienu salauztu slēpi rezultātu ieskaita. Pēc sauciena „ceļu!”
priekšējam jānoiet no sliedes ar abām slēpēm. Slēpju tipa izvēle brīva.

Labirints
Labirintu veic visi komandas locekļi. Vadoties pēc distances garuma un šķēršļu blīvuma
nosaka KL. Rezultātu nosaka ar laika kontroli. Izgatavo no 50mm resnām ūdensvada caurulēm.
Labirinta augstums no 120cm līdz 160cm. Augšējie stūri noapaļoti (iekšējām barjerām, lai
dalībnieks nevarētu gūt traumas.

Labirintā vienlaicīgi var atrasties viens dalībnieks.
Kļūdas:
1. Pārslodze
_____________
2. Pārvietošanās zem šķēršļiem
_____________
3.
_____________
4.
_____________

Līšana zem šķēršļiem
Visi komandas dalībnieki veic distanci lienot zem šķēršļiem. Distances garums nedrīkst
pārsniegt 10m. Šķēršļu augstums 30cm. Ejas platums 80 – 100cm. Palikņi nav piestiprināti. Ja to
nogāž jāatgriežas un jāsāk no sākuma. Distancē atrodas viens dalībnieks. Kontollaiku nosaka ja
elements izvietots rallija vai KKP distancēs.

Augstuma šķēršļu pārvarēšana
Dalībnieki pārkāpj šķēršļus. Augstums no 50 – 80cm (atbilstoši vecuma grupai). Kārtiņas
nav piestiprinātas. Nogāšanas gadījumā dalībnieks kārtiņu novieto atpakaļ un distanci sāk no
gala. Komandu sacensībās kamēr dalībnieks nav beidzis distanci, otrs nevar sākt izpildi.

Šķēršļu augstums 50 – 80cm. Virsējā kārts nepiestiprināts. Distancē drīkst atrasties viens
dalībnieks. Trases garums 4 – 6m. Ja kārtiņa nogāžas jāatgriežas distancē jāsāk no sākuma. Vērtē
distancē pavadīto laiku.

„Čūska”
Dalībnieki lien pa 6 – 8m garu trasi, kurā pēc katra metra ir 30cm augsts stabiņš. Stabiņi
izvietoti taisnā līnijā, uz stabiņiem uzliktas nepiestiprinātas līstiņas. Pirmajam stabiņas jālien gar
kreiso, otram gar labo, trešajam gar kreiso pusi. Ja latiņu nogāž, tad sāk no gala. Distancē drīkst
startēt viens dalībnieks.

Granātas mešana
Sacensībās var būt divi granātas mešanas varianti:
1. Viens zēns un viena meitene met granātu tālumā. Zēns met 500g, bet meitene 300g
smagu granātu. Sektors 10m plats.
2. Katrs komandas dalībnieks met vienu granātu mērķī. Attālums līdz mērķim 10m.
Mērķa augstums 1m no zemes. Mērķa diametrs 50 – 80cm. Granātu izmet visi
komandas dalībnieki rindas kārtībā. KL un visus parametrus nosaka organizatori un
ieraksta nolikuma informatīvajā vēstulē. Vērtē rezultātu (tālumu, trāpījumu mērķī).

Attāluma, augstuma un azimuta noteikšana
Komanda jāinformē par doto elementu sacensību nolikumā, lai savlaicīgi varētu
sagatavoties, sagatavot inventāru. Tiesneši izvēlas apvidu un dod nepieciešamos orientierus
(mājas, atsevišķus kokus, telefona vai elektrības stabus utt.). tiesnešu kolēģija dod KL uzdevumu
izpildei. Vērtē neizpildi.
Augstums
Līdz 5%
Līdz 10%
Līdz 15%
Vairāk par 15%

Attālums
Līdz 5%
Līdz 10%
Līdz 15%
Vairāk par 15%

Azimuts
3 –5
60 – 100
90 – 150
120 – 200
0

0

Sodi
0 punkti
3 punkti
6 punkti
10 punkti

Ja pārtērēts KL vai nav izpildīts vairāk par tabulā ievietotajiem lielumiem nozīmē, ka
komanda doto uzdevumu nav izpildījusi. Vērtē izpildes laiku plus soda laiku.

SACENSĪBU UZDEVUMI VELOTŪRISTIEM
Šaurais dēlis
Organizatori sagatavo nepieciešamo inventāru, lai dalībnieki varētu izpildīt doto uzdevumu.
Divritenis parastais – ceļu. Uzdevumu var iekļaut ITT, TTT un citās ar sporta tūrismu saistītās
sacensībās (KKP, TP, ātrumskrējienā). Komandu sacensībās jāorganizē pretstafetes (izņemot
individuālo – komandu sacensības). Velotūrisma uzdevumus drīkst organizēt pieaugušo, vecākās
un vidējās grupas sacensībās. Distanci dalībnieki veic ar vienu divriteni. Tiesnešu kolēģijai jābūt
rezervē tāda paša standarta divritenim, lai varētu nomainīt bojāto. Attālums no starta līdz dēlim
un no dēļa līdz finišam jābūt 10m. Starta un finiša līnijas strikti iezīmētas. Izņēmuma gadījumā

var organizēt „lidojošo startu”. Dalībnieki distanci veic pa vienam. Var dot sekojošus
uzdevumus:
1. Šaurais dēlis. Dēlis nolikts uz zemes horizontāli. Dēļa biezums 50mm (1.zīm.).
2. „Šūpoles”. Šaurākais dēlis nolikts uz bluķa. (2.zīm.).
3. Slīpais dēlis (3.zīm.).
4. Mugursomas vai kravas pārvešana ar divriteni. Svaru nosaka konkrēto sacensību
tiesnešu kolēģija, atbilstoši dalībnieku vecumam. Var izmantot jebkuru no pirmajiem
3 variantiem.
Kļūdas:
Nobraukšana no dēļa ar vienu vai abiem riteņiem – 2
Kājas pieskaršanās zemei starp S un F līnijām – 1
Figūras izlaišana (nebraukšana pa dēli) – 3

Slaloms

Dalībnieki ar parastajiem ceļu divriteņiem veic slaloma braucienu. Uzdevumā ietverts ciets
pamats (ieteicams asfaltēts posms). No starta līdz pirmajam slaloma stabiņam (piramīdai) un no
beidzamā līdz finišam – 10m. Starta un finiša līnijas marķētas. Slaloma joslas platums 2 metri.
Stabiņi (piramīdas) izvietoti pa joslas centru taisnā līnijā. Attālums starp stabiņiem 3m. Stabiņa
(statīva) augstums 85cm.
Slaloma trase (1.zīm.)
Stabiņi (2.zīm.)
Piramīdas (3.zīm.).

Kļūdas:
Slaloma stabiņa vai piramīdas apgāšana – 1
Vārtu izlaišana (vārti attālums starp diviem stabiņiem) – 1
Sānu līnijas šķērsošana – 2
Kājas pieskaršanās zemei vai pret elementa aprīkojumu – 2
Distances neveikšana – 3

SACENSĪBU DOKUMENTĀCIJA
(paraugi)

SASKAŅOTS:

APSTIPRINU:

LJSTF valdes priekšsēdētājs
_____________________ /J.Āboliņš/
2000.gada „____” septembrī

Lejasciema vidusskolas direktore
_________________________ /B.Berkolde/
2000. gada 10. septembrī

Lejasciema vidusskolas 13. atklāto tūrisma tehnikas sacensību

NOLIKUMS
Mērķis un uzdevumi:
Vieta un laiks:

Dalībnieki:

Programma:

Vērtēšana:

Pieteikumi:

Apbalvošana:
Piezīmes:

1. Sekmēt skolēnu fizisko attīstību.
2. Veicināt tūrisma iemaņu apguvi.
3. Noskaidrot labākās komandas tūrisma iemaņu apguvē.

Sacensības notiks 2001. gada 11. – 13. janvārim Lejasciemā.
Dalībnieku nakšņošana skolas telpās. Līdzi jāņem guļammaisi.
Komandējuma izdevumus sedz komandējošā organizācija. Sacensības
vada Lejasciema vidusskolas sastādītā tiesnešu kolēģija.
Vecākā grupa – 1982. – 1984.gadā dzimušie. Vidējā grupa – 1985. –
1986.gadā dzimušie. Jaunākā grupa – 1987.gadā dzimušie un jaunāki.
Komandā 6 dalībnieki. Startē 6, tai skaitā 3 meitenes. Ar komandas
pārstāvju atļauju komandā var startēt jaunāki dalībnieki. Par drošības
tehnikas ievērošanu atbild komandas pārstāvji.
Dalībnieku ierašanās un reģistrācija 2001.gada 11.janvārī līdz
plkst.:21.00 Lejasciema vidusskolā. Starts 2001.gada 12.janvārī
plkst.:9.00. Sacensības KKP elementu izpildē 2001.gada 12.janvārī
plkst.:9.00 un sacensības individuāli – komandu tūrisma tehnikā
2001.gada 13.janvārī plkst.:14.00 Lejasciema vidusskolas zālē.
Ieskaitē 2 zēni un 2 meitenes. Sacensības komandu tūrisma tehnikā
2001.gada 13.janvārī Lejasciema vidusskolas zālē. Distanču apraksti
tiks izsūtīti pēc iepriekšējo pieteikumu saņemšanas.
Sacensību kopvērtējumā ieskaita KKP elementu izpildi individuālo
komandu tūrisma tehnikas un komandu tūrisma tehnikas sacensību
rezultātus. Vienāda punktu skaita gadījumā augstākā vieta tai
komandai, kurai augstāks vērtējums individuālo – komandu tūrisma
tehnikas sacensībās.
Iepriekšējie pieteikumi jāiesniedz līdz 2001.gada 1.janvārim (ieteicams
rakstiski). Telefoni: dienā – 64451103 vai 64451244, vakaros –
64451100. Vārdiski pieteikumi jāiesniedz sacensību dienā. Pieteikumā
jāuzrāda sacensību dalībnieki katrai dienai.
1. – 3.vietu ieguvējas komandas un individuālie dalībnieki tiks apbalvoti ar
skolas diplomiem un balvām.
1. Skolas ēdnīcas pakalpojumu izmantošanas gadījumā (0,60Ls par
ēdienreizi) lūdzam to norādīt pieteikumā.
2. Dalībnieki nakšņo skolas telpās savos guļammaisos.
3. Dalības maksa Ls 6 – no komandas.

4. Individuāliem dalībniekiem, kuri nav iekļauti komandā Ls 1.

Informācija
par Lejasciema vidusskolas
13.tūrisma tehnikas
sacensībām telpās
Iebraukšana Lejasciemā 2001.gada 11.janvārī līdz plkst.:22.00 (ceturtdiena).
11.01.2001. – 22.30 pārstāvju sanāksme.
12.01.2001. – 9.00 KKP elementu izpildes sacensības.
12.01.2001. – 13.00 individuālās – komandu tūrisma tehnikas sacensības.
13.01.2001. – 9.00 komandu tūrisma tehnikas sacensības.
12.01.2001. – brokastis, pusdienas, vakariņas.
13.01.2001. – brokastis, pusdienas.

1.

2.

3.

4.

12.01.2001. KKP elementu izpilde (piektdiena)
Darbs ar karti.
 Attāluma mērīšana uz OS kartes
 Virziena un attāluma mērīšana uz OS kartes
 Kppārnešana uz OS kartes
Baļķa pārlaišana.
 Margas uzlikšana un šķēršļu pārvarēšana
 Margas noņemšana („A” un „B” grupā); baļķa garums 6m
 Baļķa pārlaišanu, margas uzlikšanu veic komanda ar savu inventāru
Gaisa pārceltuve.
 „A” un „B” grupa
 Komandas iekārto gaisa pārceltuvi
 Etapa sākumā un beigās dotas slēgtās karabīnes
 Attālums starp slēgtajām karabīnēm 12m
 „A” un „B” grupa trasi iekārto ar savu inventāru
 „C” grupai gaisa pārceltuve iekārtota
„C”grupai nogāze uz leju (dulfers) ar astotnieku (vai pleciņiem).
 Drošina tiesnesis

12.02.2001., plkst.: 13.00 (piektdiena)
Individuālās – komandu tūrisma tehnikas sacensības. Sacensībās var būt sekojoši TT
sacensību elementi:
1. Mezgli (bromškots, sēdeklītis, buliņš, astotnieks no viena gala, kāpslītis).
Individuālajās sacensībās jāsien atsevišķi mezgli, komandu sacensībās sistēma.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Paralēlās virves (2 posmi).
Gaisa pārceltuve.
Nogāze uz leju „dulfera” paņēmiens.
Purvs (4 posmi).
Baļķis ar margu.
Traverss.
Svārsts.

13.01.2001. (sestdiena)
Komandu sacensībās var būt visi elementi, kuri individuālajās – komandu sacensībās.

Maksājumus, kas saistīti ar sacensībām, var izdarīt ar pārskaitījumu (sacensību vietā
jāuzrāda pārskaitījuma kopija ar bankas atzīmi) vai skaidrā naudā. Pārskaitījumā jāuzrāda par
ēdināšanu vai dalības maksu. Skolas rekvizīti:
LEJASCIEMA PAGASTA PADOME
Rīgas 14, Lejasciems,
Gulbenes raj., LV4412
Reģ.Nr. 90000026992
Norēķ. Rēķ. 011130706, LUB
Gulbenes nod., kods 310101900
Ierodoties uz sacensībām var izmantot maršruta autobusu Rīga – Gulbene (iziet no Rīgas
18.40, Lejasciemā ienāk 21.30 – Gulbenes autokombināta autobuss).
Visas sacensības notiek skolas telpās. Nakšņošana skolas telpās līdzpaņemtos
guļampiederumos.
Komandas pārstāvim jābūt komandas dalībnieku personas apliecinošiem dokumentiem vai
to kopijai ar fotogrāfiju.

_____________________________
(skola, klubs, pulciņš)

_____________________________
(Sacensību organizators)

iepriekšējais pieteikums
Lūdzam ieskaitīt sacensību dalībnieku skaitā:
A grupā _________________
(komandu skaits)

B grupā _________________
(komandu skaits)

C grupā _________________
(komandu skaits)

D grupā _________________
(komandu skaits)

„___”__________ 2001.gads

Organizācijas vadītājs ____________________
Komandas pārstāvis____________________

_________________________________________________________________________________________________________
(sacensību organizācijas iestādes nosaukums)

_______________________________________
pieteikums.
_______________________________________________

__________________________________________________
(sacensību nosaukums)

________________________ sacensību komandu ___________________ grupā sekojošā sastāvā:
Vārds uzvārds

Nr.

____________

Personas kods

Sporta
klase

ITT

Starts
TR

KTT

Ārsta vīza

Sacensībās atļauts startēt ____________________ skolēniem.

(vieta)

2005.g. „___” ________________

Ārsts _________________________
Treneris _________________________
Sporta tūrisma tiesnesis _________________________
Kategorija _________
Komandas pārstāvis _________________________
Skolas direktors vai tūrisma kluba prezidents _________________________

_____________________________________________________________ tiesnešu kolēģijai
_____________________________________________________________ komandas

izmaiņu pieteikums.
_______________________________________________________________________
(sacensību veids)

lūdzu pielaist sacensībās „

„ 200 g.

Vecuma grupa _________________________

Nr.

Pielaist sacensībās
Vārds, uzvārds

Nestartēs
Vārds, uzvārds

1.
2.
3.
4.
5.
Komandas pārstāvis _____________________
(paraksts)

„
Iesniedam par katru veidu atsevišķi.

„ 200__ g.

Apstiprinu:
Galvenais tiesnesis: _____________________
(paraksts)

„____”________________200___.g.
AKTS
Par sacensību tūrisma tehnikā distances nodošanu – pieņemšanu
Sacensību nosaukums __________________________________________________
Rajons, kur notiek sacensības ____________________________________________
Starta vieta __________________________________________________________
Finiša vieta __________________________________________________________
Distances garums _____________________________________________________
Etapu jeb KP skaits ___________________________________________________
Karte – izdošanas gads, mērogs, augstums, Z – D virziens, mazākais attālums no
distances līdz kartes malai ______________________________________________
___________________________________________________________________
8. Ziņas par kartes koriģēšanu _____________________________________________
9. Apvidus raksturojums _________________________________________________
10. Kontrollaiki __________________________________________________________
11. KP un papildsacensību vietas noteikšana (soļiem, mērlentu utt.) ________________
____________________________________________________________________
12. Azimuti noteikti (kompass šķidruma) _____________________________________
13. KP precizitāti pārbaudījis inspektors _________________________(vārds, uzvārds)
14. Papildsacensību vietas izvēle ____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
15. Etapu vietas izvēle_____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
16. Sacensību dienā distanci varēs izmantot sacensībām __________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(pulksteņa laiks)

Paraksti:
Sacensību inspektors ___________________________________________
Sporta veida vecākais tiesnesis ___________________________________

Galvenā tiesneša vietnieks drošības jautājumos ______________________
Galvenā tiesneša vietnieks medicīnas jomā _________________________

__________________________________________________________________________
(sacensību organizators)
IZLOZES PROTOKOLS
__________________________________________________________________________
(sacensību veids)
vecuma grupa ______________
LEJASCIEMS
„____” ___________ 201__.g.
N.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komanda

Izlozes
numurs

N.p.
k.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Komanda

Izlozes
numurs

Piezīmes

Galvenais sekretārs: ____________________
(paraksts)

KONTROLKARTE
_________________________________________ tūristu rallija sacensības
(sacensību organizators)

_________________________________________ komanda
(skola, iestāde)

______________________________

_________________________
(starta laiks)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Piezīmes

Tiesneša
paraksts

Kopā

Soda laiks

Punkti par izpildi

Laiks

kopā

Nobeigums

Izpildes laiks

Sagatavošanās
laiks

Pārvietošanās
laiks
starp etapiem

Etapi

KL

Aiziet
etapā

nākošajā

(vecuma grupa)

OS sacensību kontrolkarte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Vārds, uzvārds

Dzimš.gads

Finišs

Klubs, kolektīvs

Grupa

Starts

Stafetes etaps

Numurs

Rezultāts

18

19

20

21

22

23

Grupa

Klubs

Uzvārds

24

Rezultāts

Lejasciema vidusskolas 13. TT
sacensības telpās
__________________________
______________________
(komanda)

(grupa)

KKP uzdevumu izpildes rezultātu uzskaites lapa
Etapa
Nr.

Izpildāmie vingrinājumi

1.

Attālumu noteikšana uz
OS karte
OS marķētā distance
KP pārnešana
Baļķa pārlaišana
Gaisa pārceltuve
Nogāze uz leju

2.
3.
4.
5.
6.

Soda
punkti

_________________

Rezultāts
Laiks

Kopējais
rezultāts

Tiesneša
paraksts

Punkti

Komandas kapteinis ___________________

(vieta)

Galvenais sekretārs ___________________

_________________
(datums)

KKP uzdevumu izpildes KL un soda punkti

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Attāluma noteikšana
uz OS kartes
OS marķētā distance

KL
A – 5min
B – 6min

KP pārnešana (OS
karte)
Baļķa pārlaišana,
margas uzlikšana,
baļķa pāriešana un
margas noņemšana

C – 7min

Gaisa pārceltuve A,
B grupai jāiekārto un
jānoņem. C grupai
jāveic.
Nogāze uz leju

A -7
B-8
C-8min.

A–3
B – 3min

C – 5min.

Soda punkti
Nesoda par pirmo pieļauto kļūdu (15m), bet par nākošajiem
15m (par katru) 5 soda punkti.
Atļauta KP novirze 20mm  par katru nākošo mm 5 soda
punkti, ja novirze pārsniedz 44mm vai punkts nav uzlikts –
saņem 120 soda punktus.
Atļauta novirze 1,5mm rādiusā. Par katru nākošo 5 soda
punkti.
Drošības zaudēšana – 20sek. Kritiens veicot etapu – 20sek.
Neaizskrūvēta karabīne – 10sek.

OS marķētā distance
OS karte 1:15000
1.variants
Distance uzzīmēta. Dalībniekiem ar
mērinstrumentu palīdzību jānosaka
attālumi no S līdz F, kā arī leņķi
(azimutu) katram posmam.
2.variants
Doti S attālumi un leņķi (azimuti), KP
skaits jāuzzīmē maršruts līdz F,
piemēram, S – 11900 – 500m
1 – 22190 – 700m utt.

KP pārnešana
Dotas 2 OS krāsainas kartes, kuras
novietotas 5 – 10m viena no otras. Uz
vienas kartes ir uzlikti 8 – 10KP, otra
karte tīra. Dalībniekiem KP (pa vienam)
jāpārnes uz otru karti (jāpārzīmē)

S–1
1–2
2–3
3–4
4–5

5–6
6–7
7–8
8–9
9–F

Rezultāts - _____________m

Attāluma mērīšana uz OS
Skolas ____________________________________________________________________
Grupa ____________________________________________________________________
Rezultāts _________________________________________________________________
Komandas kapteiņa paraksts __________________________________________________

Darbs ar OS karti
1. Attālumu noteikšana
2. Attāluma starp KP ieraksta tabulā
3. Galīgo rezultātu uzraksta uz attāluma mērīšanas kartes, kuru paraksta komandas
kapteinis.

Lejasciema vidusskolas TT sacensību
REZULTĀTI
Individuālajā komandu tūrisma tehnikā
A grupā
21.01.2001.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Komanda

Vārds, uzvārds

Ind. Rez.

Punkti

Vieta

Ind. Rez.

Punkti

Vieta

Komandas rezultāts
Nr.
1.
2.
3.
4.

Komanda

Vārds, uzvārds

Komandas rezultāts

Galvenais tiesnesis:
Galvenais sekretārs:

Uzvārds/
komanda

Uzvārds/
komanda

Uzvārds/
komanda

Laiks

Laiks

Laiks

Soda laiks

Soda laiks

Soda laiks

Rezultāts

Rezultāts

Rezultāts

Rezultāti
Komandu tūrisma tehnikā
__________ grupā __________________

2001. gada 13. Janvārī
Nr.

Komanda

Tīrais
laiks

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Baļķis ar margu, gaisa pārceltuve uz skatuves
Purvs
Dulfers
Mezgli
Gaisa pārceltuve
Paralēlās virves

Galvenais tiesnesis

3.

4.

5.

6.

7.

Soda
laiks

Rezultāts

Vieta

Protokols Nr. ________
____________________________________________ tūristu sacensības ___________________________________________________
(vieta)

_____________________ zēni
(grupa)
meitenes

20 sek.

60 sek.

90 sek.

(veicamais uzdevums)

30 sek.

180 sek.

30 sek.

20 sek.

90 sek.

Piezīmes

Nenovākta
virve

Ilgstoša
saskare ar
grīduu tt.

Uzkabes
pieskaršanās
grīdai

Pieskaršanās
zemei utt..

Tiesneša
palīdzība

Nepareiza
pieāķēšanās,
noāķēšanās

Vārds, uzvārds vai komanda

Gaisa pārceltuve
Ja gaisa pārceltuvi iekārto komanda

Drošības
zaudēšana

Nr.

Neaizskrūvēta
karabīne

(laiks)

Pārslodze

_________________

180 sek.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vecākais tiesnesis: __________________________

Sekretārs: ______________________________

Protokols Nr. ________
____________________________________________ tūristu sacensības ___________________________________________________
(vieta)

30 sek.

10 sek.

20 sek.

(veicamais uzdevums)

30 sek.

180 sek.

30 sek.

20 sek.

90 sek.

Piezīmes

Nenovākta
virve

Ilgstoša
saskare ar
grīduu tt.

Uzkabes
pieskaršanās
grīdai

Pieskaršanās
zemei utt..

Tiesneša
palīdzība

Nepareiza
pieāķēšanās,
noāķēšanās

Vārds, uzvārds vai komanda

Purva pāriešana
Ja gaisa pārceltuvi iekārto komanda

Pazaudēts
inventārs

Nr.

Kritiens

(laiks)

Iekāpšana purvā
(par katru
atbalsta punktu)

_____________________ zēni
(grupa)
meitenes

_________________

180 sek.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vecākais tiesnesis: __________________________

Sekretārs: ______________________________

Sporta tiesnešu darba novērtējuma
PROTOKOLS
Sacensību organizētājs: Annas Sakses Lejasciema vidusskola
Sacensību nosaukums: 13. atklātās tūrisma tehnikas sacensības telpās
Laiks: ___________. Vieta: Lejasciems
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vārds, uzvārds

Tiesneša kategorija

Veiktais darbs

Vērtējums

Galvenais tiesnesis: ____________________________
Galvenais sekretārs: ____________________________

______________________________________________________________________________
(organizācijas nosaukums)

Izziņa
Izziņa izsniegta _________________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

ka viņ__ 200__ g. „_____” __________________ piedalījās _____________________________
______________________________________________________________________________
(sacensību nosaukums un vieta)

Sacensību tiesāšanā un veica ______________________________________________________
pienākumus ar vērtējumu ________________________
Galvenais tiesnesis:

(_______________________)

Galvenais sekretārs:

(_______________________)

______________________________________________________________________________
(organizācija, kas rīko sacensības)

______________________________________________________________________________
(sacensību, salidojuma nosaukums)

TIESNEŠU KOLĒĢIJAS
ATSKAITE

_______________________
(vieta)

________________________
(laiks)

I DALĪBNIEKI
Sacensībās (salidojumā) piedalās kolandas:
__________________grupā__________komandas__________________________________
__________________grupā__________komandas__________________________________
__________________grupā__________komandas__________________________________
__________________grupā__________komandas__________________________________
Kopējais dalībnieku skaits: _________
t. sk. sievietes_________
vīrieši _________
Dalībnieku vecums:

līdz 16.g. ___________
17 – 18 g. __________
19 – 25 g. __________
26 – 40 g. __________
vecāki par 40 g. __________
II REZULTĀTI

„C”grupā: 1. vietā_-__________________________________________________________
________2._vietā_-__________________________________________________________
________3._vietā_-__________________________________________________________
„B”grupā: 1. vietā_-__________________________________________________________
________2._vietā_-__________________________________________________________
________3._vietā_-__________________________________________________________
„A”grupā: 1. vietā_-__________________________________________________________
________2._vietā_-__________________________________________________________
________3._vietā_-__________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
III SACENSĪBU RAKSTUROJUMS

Meteoroloģiskās ziņas ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sacensību vieta, tās sagatavošana, atbilstība: _________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nodrošinājums ar inventāru, iekārtu: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Dalībnieku un tiesnešu izvietošana (telpas, transports u.c.): ______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sporta traumas, saslimšana. To iemesli, pieņemtie mēri: ________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Drošības pasākumi: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sacensību noteikumu neievērošana no dalībnieku, pārstāvju, tiesnešu vidus: ________________
_____________________________________________________________________________
Protesti, to izskatīšanas rezultāti: __________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Organizatorisko jautājumu risinājums: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Slēdziens un priekšlikumi: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

IV SACENSĪBU TIESNEŠU KOLĒĢIJA
Kopējais tiesnešu skaits:

__________

Tiesnešu kvalifikācija:
I kategorija
__________
II kategorija
__________
III kategorija
__________
sporta tiesneši
__________
Tiesnešu kolēģijas darba raksturojums (pa brigādēm un veidiem): ________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tiesnešu vērtējums (veidlapa) – pielikumā

Galvenais tiesnesis _________________________________
(paraksts, uzvārds, vārds)

Galvenais sekretārs _________________________________
(paraksts, uzvārds, vārds)

LJSTF padomes izstrādātā vērtēšanas tabula
Individuālajam čempionātam sporta tūrismā

Vieta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Punkti
150
130
115
100
90
80
70
65
60
55
50
48
46
44
42
40
38

Vieta
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Punkti
36
34
32
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

Vieta
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Punkti
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

