Nolikums

Februāra Boulder MONSTRS 2015
F E S T I V Ā L S
28.februarī
1. Mērķi un uzdevumi
- Popularizēt boulderings Latvijas jauniešu vidū;
- Attīstīt kāpšanas sporta festivāla tradīcijas;
- Noskaidrot stiprākos amatieru un iesācēju vidū sporta kāpšanā 2015.

2. Vieta un laiks
Rīga, Lomonosova iela 1,TSI sporta zāle kāpšanas siena ’’Traverss’’

28.02.
3. Dalībnieki
Komandas tiek iedalītas 4 kategorijās:
Komandā 4 dalībnieki (vismaz 1 siev.)
1. Jaunatnes komandas D,CBgr (2000. - 95. dz.g.)
2. Tautas klase (ziņkārīgie, līdzjutēji, vecāki ar bērniem)
Komandā 3 dalībnieki (vismaz 1 siev.)
3. Iesācēju-amatieru komandas Fi,F (no 95. dz.g) (viens cilvēks komandā var būt
no amatieriem Fgr.)
4.

Amatieru-sportistu komandas F,A. (no

95. dz.g) ) (viens cilvēks komandā var

būt no sportistiem Agr.)

4. Sacensību programma
16.00

– reģistrācija D, C, B gr

16.30

– 17.30 - 1set -starts Jaunatnes komandas , Tautas klase

18.00

- 19.00

- 2set -starts Iesācēju-amatieru komandas(Fi, F).

Amatieru-sportistu komandas( F,a)
19.00

- 19.40

– individuālā ieskaitē starts Fi, F,agr .

20.00

- apbalvošana un cita programma

5. Uzvarētāju noteikšana
Komandām ir atvēlētas 8 minūtes dažādu grūtības pakāpju maršrutu iziešanai katrā etapā.
Uzdevums izkāpt visvairāk maršrutu katram komandas dalībniekam. Tiek vērtēts ja maršruts
izkāpts ar pirmo mēģinājumu ( on-sight) vai pēc vairākiem mēģinājumiem ( red point). Komandas
rezultātu sastāda visu dalībnieku rezultātu summa. Individuālā ieskaitē dalībniekiem ir jāizkāpj pēc
iespējas visi maršruti, izkāptie maršruti komandas sastāvā pārrakstās individuālā kartiņā (nav
jākāpj vēlreiz).
Punkti par maršrutiem:
–

Zils 1

–

Balts 2

–

Dzeltens 4

–

Zaļš 5

–

Sarkans 6

On-sight = punkti *1.2; Red point = punkti*1

8. Apbalvošana
Uzvarētājus apbalvo katrā no grupām (jauniešu, iesācēji, amatieri, tautas klase)
Papildus, pasākuma beigās tiks apbalvoti dalībnieki pēc individuālās ieskaites
rezultātiem.

9. Dalības maksa
D,CBgr – 4,00 Eur, Fi, F, agr. – 5,00 Eur
Sacensības organizē Sporta kāpšanas klubs „SKALA”
Mūs atbalsta ‘’Traverss’’

