Latvijas atklātais čempionāts jauniešiem Kāpšanas sportā - disciplīnā
boulderings
“Falkors jauniešiem 2019”
NOLIKUMS
Rīgā
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Latvijas atklātais čempionāts boulderingā, “Falkors
kauss 2019” (turpmāk tekstā sacensības).
2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt kāpšanas sportu Latvijā.
3. Sacensību mērķis ir noskaidrot stiprākos sportistus kāpšanas sportā – disciplīnā boulderings
2019.gadā.
4. Sacensības organizē Sporta un industriālās kāpšānas asociācija sadarbībā ar Falkors boulderinga
centru un Latvijas alpīnistu savienību.
5. Sacensību galvenais tiesnesis Katrīna Cirvele.
6. Atbildīgais par maršrutiem Rolands Ruģēns.
II. Sacensību norises vieta un laiks
1. Sacensības notiek Falkors boulderinga centrā, Ropažu iela 140 k-3, Rīga.
2. 2019.gada 23.-24.februāris.
3. Sacensību nolikums un informācija par sacensībām tiek publicēta interneta vietnēs
http://bouldering.lv, www.latvijasalpinistusavieniba.mozello.lv, www.climbing.lv
(vecā versija) un http://www.speedclimbing.lv/falk .
III. Sacensību dalībnieki un nosacījumi
1. Sacensībās var piedalīties jaunieši dzimuši 2000.gadā un jaunāki.
2. Sportisti no Latvijas 2000-2007.dz.g. (B, C, D, E grupas), pēc iegūtās vietas saņem reitinga punktus
ieskaitei Kāpšanas sporta disciplīnā boulderings.
3. Dalībnieku vecuma grupas:
Grupa B 2000 – 2001 gadā dzimušie
Grupa C 2002 – 2003 gadā dzimušie
Grupa D 2004 – 2005 gadā dzimušie
Grupa E 2006 – 2007 gadā dzimušie
Grupa H 2008 gadā dzimušie un jaunāki
4. Papildu informāciju par sacensību norisi var saņemt pa tālruni +37122035963 vai

e-pastu: katrinacirvele@inbox.lv
5. Katrs pilngadīgais sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības
stāvokļa atbilstību sacensībām.
6. Par dalībniekiem līdz 18 g.v. sacensību dienā organizācijas (kluba, biedrības), kuru pārstāv
sportists, pārstāvis (treneris) iesniedz rakstisku pieteikumu, kurā norādasacensību dalībnieku vārdu,
uzvārdu, dzimšanas gadu, kā arī apstiprinājumu par sportista sagatavotību sacensībām un par
nepilngadīgā sportista veselības stāvokļa atbilstību 06.09.2016. MK noteikumu Nr.594 “Sportistu un
bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”
prasībām.
7. Organizators nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.
8. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo personu
ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā sacensību dalībnieks
vai viņa pārstāvētā organizācija (klubs, biedrība).
IV. Dalībnieku reģistrācija sacensībām un dalības maksa
1. Dalībnieku reģistrācija sacensībām http://www.speedclimbing.lv/falk
1.1. Dalībnieks pabeidz reģistrāciju sacensībām, kad ir nomaksājis dalības naudu.
1.2. Dalības naudas nomaksa uz vietas jāveic līdz reģistrācijas beigām pirms katras
grupas starta.
2. Dalības maksa reģistrējoties sacensībām:
2.1. Reģistrācija no 21.01.2019. līdz 20.02.2019. ieskaitot - 12.00 EUR, nomaksa ar
pārskaitījumu;
2.2. reģistrējoties sacensībām no 21.02.2019. vai sacensību norises dienā un vietā 20.00 EUR, nomaksa skaidrā naudā.
2.3. Pārskaitījumu veikt:
"Sporta un Industriālās kāpšanas asociācija" biedrība
Reģ. Nr. 40008081758
Ropažu iela 140, Rīga, Latvija, LV-1006
AS SWEDBANKA
LV75HABA0551036705019
Pamatojums: Vārds, uzvārds, LČ «Jauniešiem 2019».
V. Sacensību programma
Kvalifikācija 23. februāris
09:00 – 10:30 Kvalifikācija grupai H

11:30 – 13:00 Kvalifikācija grupām E un D 1. sets
13:30 – 15:00 Kvalifikācija grupām E un D 2. sets
15:30 – 17:30 Kvalifikācija grupām C un B 1. sets
18:00 – 20:00 Kvalifikācija grupām C un B 2. sets*
* tiks atvērta gadījumā, ja 1 sets C un B grupai būs pilns (grupā līdz 25 cilvēkiem)
Fināli 24. februāris
09:00 – 09:30 izolācijas zona meitenēm grupām E, D, C, B
10:00 – finālu starts meitenēm (vienlaicīgi kāpj 2 grupas – E, D uz vieniem maršrutiem B, C uz otriem)
13:00 – 13:30 izolācijas zona zēniem grupām E, D, C, B
14:00 – finālu starts zēniem (vienlaicīgi kāpj 2 grupas – E, D uz vieniem maršrutiem B, C uz otriem)
Apbalvošana – sekos uzreiz pēc fināliem un rezūltātu apkopojuma
VI. Sacensību noteikumi
1. Kvalifikācijā 15 maršruti.
2. Maršrutus tiesā tiesneši. Katram maršrutam tiek ņemt vērā mēģinājumu skaits uz topiem un
zonām.
3. Ieskaitē iekļauj visus maršrutus.
4. Latvijas čempionāta ietvaros visi dalībnieki (no Latvijas) tiek vērtēti atsevišķi vienā grupā katrā
vecuma kategorijā meitenēm un zēniem.
5. Finālā iekļūst 6 spēcīgākie sportisti, vērtējot atsevišķi vīriešus un sievietes. Fināls pēc franču
sistēmas.
6. Ja starp Finālā iekļuvušajiem 6 sportistiem nebūs 3 sportisti no Latvijas, finālistu skaitu palielina ar
mērķi pusfinālā iekļaut 3 sportistus no Latvijas (A grupas).
7. Vienādu rezultātu gadījumā finālā, ņems vērā kvalifikācijas rezultātus.
8. Pēc iegūtās vietas sportisti no Latvijas saņem reitinga punktus ieskaitei boulderingā.
VII. Sacensību uzvarētāju apbalvošana
1. Sacensībās apbalvo pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus.
2. Sacensību godalgoto vietu ieguvējus apbalvo ar Organizatora diplomiem un medaļām.
3. Ar medaļām un diplomiem apbalvo trīs labākos sportistus no Latvijas par dalību Latvijas
čempionātā.
VIII. Protesti
1. Iesniedzami ne vēlāk kā 30 minūtes pēc rezultātu paziņošanas. Protesta izskatīšanas maksa 35
EUR.

