
FALKORS UTOPIJA 2018 

 
 (IKDIENĀ VĀRDU LIETO, RUNĀJOT PAR NEPIEPILDĀMU SAPNI, 

KURU BEIDZOT VĒLAMIES PIEPILDĪT. FALKORS BOULDERINGA 

CENTRS NU JAU VEIDO TRADĪCIJAS BALTIJĀ VIENĪGĀS 

BOULDERINGA SACENSĪBAS 24 H GARUMĀ) 

Utopija jau drīzumā 👽 

Reģistrācija "Falkors Utopija 2018" notiks sacensīu dienā mūsu kāpšanas 
zālē. Ja vēl neesi izlēmis vai piedalīties, tev ir laiks līdz 2. novembrim 

 

PASĀKUMA PROGRAMMA 

2. NOVEMBRIS 

15:00 Reģistrēšanās sākums  
16:00 Sacensību “Falkors Utopija” atklāšana  
22:00 – 24:00 Spēles un citas izklaides pēc sacensību dalībnieku vēlmēm  
22:00 – 03:00 BBQ (piektdienas vakarā būs pieejams grils uz kura varēsiet 
cept līdzi paņemtās desiņas, gaļu, maizītes, šašliku utt.) 
21:00 – 03:00 Filmu vakars pirts telpās uz lielā ekrāna (tiks skatītas 
labākās filmas, pēc velmēm)  

• Free Solo – National Geografic filma par Alex Honnold un El Cap 

• … 

• … 
21:00 – 03:00 PIRTS 
03:00 Naktsmiers, pirts zālē, tiem, kas vēlas atpūsties, bet nevēlas doties 

mājup (ar saviem guļammaisiem) 

 

3. NOVEMBRIS 

08:00 – 10:00 brokastu laiks, par tēju un sviestmaizēm parūpēsimies mēs.  
.. – 16:00 Sacensību “Falkors Utopija” noslēgums  
.. – 16:15 Dalībnieku reģistrācijas kartiņas nodošana  
17:00 APBALVOŠANA  
17:00 APBALVOŠANA PAR LABĀKO TĒRPU (simpātiju balva)  
 
Uz sacensībām laipni aicināti ne tikai dalībnieki, bet arīdzan skatītāji 
un atbalstītāji  
 
 
 



 
I Laiks un vieta  
1. Organizē Sporta un industriālās kāpšanas asociācija, Falkors 
boulderinga centrs  

2. Sacensību koordinators – Katrīna Cirvele t.22035963, epasts: 
falkorsclimbing@gmail.com  

3. Sacensību norises vieta un laiks: 2. – 3. novembris Rīga, Ropažu iela 
140 pretī t/p Alfa no otras puses rūpnīcai ALFA – Falkors boulderinga 
centrs  
 
II Dalībnieki  
1. Dalībnieki sacensībās piedalās divās grupās - IESĀCĒJI un SPORTISTI  

2. Dalībnieki, kas izkāpuši maršrutus līdz 7a (IESĀCĒJI)  

3. Dalībnieki, kas spēj izkāpt maršrutus līdz 8a (SPORTISTI) ° 
 
III Sacensību norise  
1. Sacensības norisināsies festivāla tipa veidā. Festivāls sastāvēs no 100 
distancēm, kuras būs grūtības pakāpēs no 4a - 8a. 80 maršruti no visiem 
būs kategorijās no 4a līdz 7a, taču 20 maršruti no 7a+ līdz 8a. Sacensības 
notiek diennakti (24 stundas) vienā setā, kā arī vienā posmā (kvalifikācija), 
kuru laikā dalībniekam jāspēj izkāpt pēc iespējas vairāk maršruti. Dalībnieki 
var uzsākt un pabeigt dalību sacensībās jebkurā brīdī no sacensību 
sākšanās brīža līdz sacensību beigām. Dalībnieka rezultāts tiek ieskaitīts 
brīdī, kad dalībnieks ir nodevis dalībnieka reģistrācijas kartiņu. Tiks vērtēts 
vai maršruts tiek izkāpts ar pirmo (F) vai n-to (R) reizi. FLASH sistēma.  
  



 
8. BONUSU SISTĒMA  
 
Par atsevišķas kategorijas uzvarētājiem būs dalībnieki, kuri būs izvēlējušies 
vislabāko tērpu 24 h kāpienam.  
 
Dalības maksa – 15 EUR  
Nav nepieciešama reģistrācija, kāpt var ierasties jebkurā Jums ērtā laikā. 
Sacensību dalībniekiem tiek piešķirta aproce, kā rezultātā dalībnieks var 
sacensību laikā pamest kāpšanas zāli, bet vēlāk atgriezties un turpināt.  
 
IV Apbalvošana  
1. Uzvarētājus nosaka atsevišķi vīriešiem un sievietēm.  

2. Apbalvoti tiek pirmo 3 vietu ieguvēji katrā grupā. Uzvarētāji tiks apbalvoti 
ar diplomiem un medaļām, viss balvu fonds tiks precizēts.  
 
Kontakti  
e-pasts- falkorsclimbing@gmail.lv  
mob. Tel. +371 22035963  
mājaslapa: www.bouldering.lv  
 
Ģenerālsponsors:  
Falkors boulderinga centrs 
  
Citi atbalstītāji:  
Eridan Ice Age Water  
V1 Brewery 
XCult climbing 
MadRock  
NL 
 


