
 
 

1. MĒRĶI UN UZDEVUMI 

1.1. Popularizēt klinšu kāpšanas sasaišu sacensības Latvijā kā vienu no alpīnisma 

pamatdisciplīnām un veselīgu un skatītājiem pievilcīgu sporta veidu. 

1.2. Noskaidrot spēcīgākās sasaites visās vecuma grupās. 

 

2. VIETA UN LAIKS 

2.1. 2012. gada 10. martā, plkst. 10.00 Rīgas Transportu un sakaru intitūta  sportā 

zālē, Lomonosova ielā 1. 

 

3. DALĪBNIEKI UN REĢISTRĀCIJA 

3.1. Sacensībās var piedalīties jebkurš interesents. 

3.2. Sasaitei ir jāreģistrējas pirms sacensībām kluba „Traverss” mājas lapā 

(www.traverss.lv) līdz 07.03.2012. 

3.3. Dalības maksa – LVL 7.00 no sasaites. 

3.4. Sacensībās varēs piedalīties arī sasaites, kas nebūs reģistrētas līdz 

iepriekšminētajam datumam , piemērojot tām dalības maksu LVL 14.00. 

3.5. Sacensību dalībniekiem jāierodas sacensību norises vietā, ne vēlāk kā 30 minūtes 

pirms sacensību sākuma. 

 

4. SACENSĪBU NOTEIKUMI 

4.1. Sacensības notiek pēc Latvijas Alpīnistu Savienības izstrādātājiem sasaišu 

sacensību noteikumiem, apstiprinātiem 05.03.2009. 

Sacensību galvenais tiesnesis – Oļegs Silins 

Distances priekšnieks – Vladimirs Stepanovs 

Sekretāre – Jana Rozenfelde. 

4.2. Kvalifikācijas distanci sasaites uzsāk izlozes kārtībā, kas notiek 30 minūtes pirms 

pirmās sasaites starta. Piecas labāko rezultātu uzrādījušās sasaites kvalificējas fināla 

distancei. Fināla distances starta kārtību nosaka kvalifikācijas distancē uzrādītie 

rezultāti (sasaite, kas uzrādījusi labāko rezultātu, startē pēdējā). 

 



4.3. Sacensību uzvarētājs tiek noskaidrots pēc uzrādītajiem rezultātiem fināla 

distancē. Rezultāti tiek aprēķināti, summējot pavadīto laiku distancē un soda 

punktus, kas saņemti distances laikā. 

4.4. Sacensību distancē var tikt iekļauti visi alpīnisma tehnikas elementi, kuri 

izmantojami sasaišu tehnikā (brīvā kāpšana, margu izmantošana, svārsta elementi, 

dulferis, glābšanas darbu elementi, mākslīgie atbalsta punkti, u.c.). 

4.5. Ne vēlāk kā 24 stundas pirms sacensību sākuma kluba ”Traverss” mājas lapā 

dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar distances shēmu un aprakstu. 

4.6. Ar fināla distances shēmu sasaites tiek iepazīstinātas ne vēlāk kā 30 minūtes 

pirms pirmās fināla sasaites starta. 

 

5. SACENSĪBU PROGRAMMA 

10.00  Sacensību svinīgā atklāšana 

10.10  Iepazīstināšana ar kvalifikācijas distanci 

10.40  Pirmās sasaites starts kvalifikācijas distancē 

15.00*  Iepazīstināšana ar fināla distanci 

15.30* Pirmās sasaites starts fināla distancē 

18.00* Apbalvošana 

 

* Norādītais laiks var mainīties atkarībā no pieteikto sasaišu skaita un laika, kas tiek 

pavadīts distancēs. Sacensību laikā dalībniekiem un sacensību apmeklētājiem tiks 

piedāvāts noskatīties filmas par kalniem un alpīnismu, ka arī tēja, kafija, zviedru 

galds. 

 

6. DALĪBNIEKU EKIPĒJUMS 

6.1. Sasaites dalībniekiem jābūt visam nepieciešamajam aprīkojumam drošināšanai 

un kustībai reljefā apvidū (drošības sistēma, klinšu kurpes, karabīnes, ķivere, virve, 

pacelšanās un nolaišanās ierīces, mākslīgie kāpšanas atbalsta elementi, u.c.). Var tikt 

izmantots jebkuru ražotāju ekipējums, kurš sertificēts atbilstoši UIAA noteikumiem. 

 

7. APBALVOŠANA 

7.1. Sasaites, kuras ieņēmušas I. līdz III. vietu, tiek apbalvotas ar diplomiem, 

medaļām un piemiņas balvām. Sasaite, kuras ieņēmusi I. vietu, saņem ceļojošo kausu 

ar iegravētiem uzvarētāju vārdiem, uzvārdiem un sacensību norises gadu. 

 

8. SACENSĪBU ORGANIZATORI UN TIESNEŠI 
 

Klubs “Traverss”  tāl. +37129465694,  info@traverss.lv , www.traverss.lv 

Sacensību galvenais tiesnesis – Oļegs Silins 

Distances priekšnieks – Vladimirs Stepanovs 


