
 
 

ELKOR  ATKLĀTĀS SACENSĪBAS KĀPŠANAS SPORTĀ 
 

NOLIKUMS 
 

1. Mērķis un uzdevumi 

1.1. Veicināt kāpšanas sporta attīstību. 
1.2. Popularizēt kāpšanas sportu bērnu vidū 
1.3. Dot iespēju katram bērnam piedalīties sacensībās un celt kvalifikāciju. 

 

2. Laiks un vieta 

2.1. ELKOR  atklātās sacensības kāpšanas sportā (turpmāk  - sacensības) notiek 
 2018.gada 21. oktobrī , 10:00 TSI sporta centrā (Lomonosova 1 k-3, Rīga) , Traverss klinšu kāpšanas 
zālē. 

.  
3. Organizatori 

3.1. Sacensības organizē alpīnistu klubs “Traverss” sadarbībā ar Elkor. 
3.2. Sacensību galvenais tiesnesis Oļegs Silins, tālrunis 29465694 
3.3. Distanču priekšnieks Vladimirs Stepanovs, tālrunis 29129834 

 
4. Dalībnieki un dalībnieku reģistrācija 

4.1. Sacensībās  piedalās  visu  interešu  izglītības  iestāžu  audzēkņi  (turpmāk-dalībnieki) šādās 
vecuma grupās:  

 ātruma kāpšana C grupa  2012-2010.gadā dzimušie; 

 ātruma kāpšana B grupa 2009-2007.gadā dzimušie; 

 ātruma kāpšana A grupa 2006-2004.gadā dzimušie; 
4.2. Dalības maksa – bezmaksas. 
4.3. Dalībnieku ceļa izdevumus sedz komandējošā organizācija vai dalībnieki. 
4.4. Dalībnieki sacensību vietā ierodas ar savu sacensību inventāru. 
4.5. Reģistrācija notiek kluba „Traverss” mājas lapā (www.traverss.lv) līdz 20.10.2018 
4.6. Pirms starta, dalībnieku pieteikumā jābūt ārsta atļaujai vai trenera parakstam par katra 

dalībnieka veselības atbilstību sacensībām. 
 
 

5. Sacensību programma 
5.1. 9:00 – 10:00.  Dalībnieku reģistrācija. 
5.2. 10:00.   Sacensību atklāšana. 
5.3. 10:30 – 11:30  C grupas  starts. 
5.4. 12:00 – 12:30  B grupas  starts. 
5.5. 12:45 – 13:45  A grupas  starts. 
5.6. 14:15 – 14:45  Apbalvošana, sacensību slēgšana 

 * Laiks sacensību programmā ir  norādīts aptuveni un tiks mainīts atkarīgi no bērnu daudzuma grupā. 
 

6. Sacensību noteikumi  
6.1. Dalībniekiem jāievēro sporta zāles un mākslīgās kāpšanas sienas noteikumi. 
6.2. Jebkāda  virves noslogošana uzskatāma par mākslīga punkta izmantošanu un tajā gadījumā 

dalibniekam rezultātu neuzrāda. 



 
 

6.3. Sacensības notiek  četros( 4 )  dažādos maršrutos. Dalībnieka rezultātu nosaka summējot 
uzrādīto laiku visos maršrutos. Dalībniekam rezultātu neiskaita, ja viņš krīt (noraujas) vai 
pārsniedz maksimālo laiku maršrutā 2 minūtes. 
 
 

7. Vērtēšana 
7.1. Rezultātus vērtē atsevišķi  zēniem  un meitenēm. 
7.2. Sportistu rezultāti, kuriem ir bijušas noraušanas jebkurās trasēs, rezultāti tiek rēķināti tikai 

pēc tam, kad ir aprēķināti to sportistu rezultāti, kuriem nav bijis nevienas noraušanas nevienā 
trasē. 

7.3. To sportistu rezultātu secība, kuriem ir bijusi viena vai vairākas noraušanas jebkurās trasēs, ir 
atkarīga no tā cik reizes noraušanās notikusi. 

 

8. Apbalvošana 
8.1. I, II, III vietu ieguvēji visās grupās tiks apbalvoti ar diplomiem un piemiņas balvām. 

 
9. Papildus informācija 

9.1. Sporta zālē nedrīkst ienākt ar ielas apaviem. 
9.2. Pēc tiesneša pieprasījuma, dalībniekiem jāuzrāda personas apliecinošs dokumentus. 


