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                                                                                APSTIPRINU 

Bērnu un jauniešu centra „Daugmale”  

direktors E. Šāblis  

_______________ 

2019. gada ___. _____________ 

 

 

 Rīgas atklātās sacensības boulderingā pieaugušiem un jauniešiem 
 

 NOLIKUMS 

 

I. Mērķis un uzdevumi 

1. Popularizēt kāpšanas sportu - boulderingu kā sporta veidu un aktīvās atpūtas sastāvdaļu. 

2. Veicināt pareizu kāpšanas sporta tehnikas elementu pielietošanu. 

3. Dot iespēju kāpšanas sporta  interesentiem piedalīties sacensībās un celt kvalifikāciju. 

4. Noskaidrot labākos sportistus boulderingā. 
 

II. Laiks un vieta 

5. Sacensības boulderingā pieaugušiem (A grupa) notiek 2019. gada 12. oktobrī, BJC 

“Daugmale” telpās Aglonas ielā 39, Rīgā. 

6. Sacensības boulderingā bērniem un jauniešiem (B, C, D un E grupai) notiek 2019. gada 

13.  oktobrī BJC “Daugmale” telpās Aglonas ielā 39, Rīgā. 

 

III. Organizatori 

7. Sacensības organizē BJC „Daugmale” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un 

sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi, atbalsta Latvijas Alpīnistu savienība. 

8. Sacensību galvenais organizators Gundega Meļķe, tālrunis 29729860. 

9. Sacensību galvenais tiesnesis Kaspars Vilks, tālrunis 28799205. 

 

IV. Dalībnieki 

10. Sacensībās piedalās interešu izglītības iestāžu audzēkņi un citi interesenti (turpmāk – 

dalībnieki) šādās vecuma grupās: 

10.1. A grupa – dalībnieki, kas dzimuši 2003 un vecāki; 

10.2. B grupa – dalībnieki, kas dzimuši no 2000-2001 (Juniors); 

10.3. C grupa - dalībnieki, kas dzimuši no 2002-2003 (Youth A); 

10.4. D grupa - dalībnieki, kas dzimuši no 2004-2005 (Youth B); 

10.5. E grupa – dalībnieki, kas dzimuši 2006. gadā un jaunāki. 

11. Dalībnieki, kas dzimuši 2003 un  vecāki var startēt arī A grupā. 

12. Pēc izvēles citā grupā var piedalīties ārpus konkurences. 

 

V. Pieteikšanās 

13. Pieteikumi jāiesūta līdz 2019. gada 9. oktobrim BJC „Daugmale”, Jēkabpils ielā 19a, Rīga, 

LV-1003, vai pa tel./fax.67211159, vai nosūtot uz e-pastu bjcdaugmale@riga.lv vai 

gundegam@gmail.com.   

14.  Rakstiski pieteikumi jāiesniedz sacensību vietā 12. oktobrī - A grupai, 13. oktobrī  -B, C, 

D un E grupām.  

15.  Pieteikumā jānorāda: dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, grupa, iestādes 

nosaukums, treneris. 

16. Katrs pilngadīgs sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa 

atbilstību sacensībām.  

17. Par dalībniekiem līdz 18 g.v. sacensību dienā kluba (sportista) pārstāvis (treneris) iesniedz 

rakstisku pieteikumu, kurā norāda sacensību dalībnieku vārdu, uzvārdu, dzimums, 

dzimšanas gads, grupa, kurā startē dalībnieks, kā arī apstiprinājumu dalībnieka sagatavotību 
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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. 

 

VI. Dalības maksa 

18. BJC “Daugmale” audzēkņiem dalība ir bez maksas, pārējiem dalībniekiem - dalības maksa 

A grupai - 7 EUR, B, C, D un E grupām - 4 EUR;  

19. Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu: 

Saņēmējs: Latvijas Alpīnistu Savienība  

Reģ.Nr. 40008022167 

Banka: AS "SEB banka" 

Bankas kods: UNLALV2X002 

Konta Nr.: LV55UNLA0002300700523 

Maksājuma mērķis: „Par dalību BJC Daugmale boulderings – vārds uzvārds”. 

20. Dalības maksa ir jāveic līdz 2019. gada 10. oktobrim. 

21. Tām organizācijām, kurām nepieciešams, lai tiktu sagatavots rēķins par tās dalībniekiem, 

lūgums pieteikumu nosūtīt uz e-pasta adresi bjcdaugmale@riga.lv vai 

gundegam@gmail.com. Pieteikumam jāpievieno organizācijas rekvizīti rēķina izrakstīšanai.  

22. Par E un D grupas dalībniekiem, vienojoties ar organizatoru, dalības maksu var veikt pēc 

sacensībām divu nedēļu laikā, pamatojoties uz faktiski startējošo dalībnieku skaitu.  

23.  Pārējo grupu dalībnieki tiks uzskatīti par reģistrētiem un pielaisti sacensībām, tikai pēc 

samaksas saņemšanas vai uzrādot apliecinājumu, ka samaksa ir veikta uz augstāk norādīto 

kontu. 

  

VII. Uzvarētāju noteikšana – sacensību formāts 

24.  Dalībnieku rezultātus vērtē BJC „Daugmale” izveidota un apstiprināta tiesnešu kolēģija. 

25. Katram maršrutam tiek ņemts vērā mēģinājumu skaits uz topiem un zonām. 

26. Ieskaitē vērtē visus maršrutus. 

27. Uzvarētājus nosaka katrā vecuma grupā atsevišķi zēniem un meitenēm. 

28. Finālā iekļūst pēc kvalifikācijas 5 labākie sportisti, kas ieguvuši augstāko vērtējumu. 

29. Uzvarētājs tiek noteikts pēc fināla rezultātiem. 

30. Vienādu rezultātu gadījumā finālā, tiks vērtēti kvalifikācijas rezultāti. 

31. Rezultāta noteikšanā noteicošais ir „top” skaits un mēģinājumi, pēc tam „zona” skaits un 

mēģinājumi. 

32. Pēc iegūtās vietas dalībnieki saņem Latvijas reitinga punktus boulderingā. 

33. Sacensības vērtē pēc Latvijas Alpīnisma savienības apstiprinātiem noteikumiem “Sacensību 

noteikumi kāpšanas sportā”. 

 

VIII. Protesti 

34. Iesniedzami ne vēlāk kā 30 minūtes pēc rezultātu paziņošanas. Protesta izskatīšanas maksa 

35 EUR. Ja protests ir pamatots nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam. Nepamatota 

protesta gadījumā nauda netiek atgriezta. 

 

IX. Apbalvošana 

35. Apbalvoto pirmo trīs vietu ieguvējus visās vecuma grupās zēnus un meitenes atsevišķi. 

36. Uzvarētājus katrā vecuma grupā apbalvo ar diplomiem, medaļām un piemiņas balvām. 

X. Sacensību norise 

37.  2019. gada 12. oktobrī sacensības A grupai: 

37.1. 9:00-9:30 A grupas dalībnieku reģistrācija; 

37.2. 9:30 – 15:00 A grupas dalībnieku kvalifikācija; 

37.3 16:00-18:00 A grupas fināls un apbalvošana; 
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38. 2019. gada 13. oktobrī sacensības B, C, D un E grupām: 

38.1. 8:30-9:00 E grupas dalībnieku reģistrācija; 

38.2. 9:00-11:00 E grupas kvalifikācija; 

38.3. 10:00-11:00 B, C un D grupas dalībnieku reģistrācija;  

38.4. 11:15-16:00 B, C un D grupas dalībnieku kvalifikācija; 

38.5. 17:00-19:30 B, C un D grupas dalībnieku fināli un apbalvošana. 

39. Ja grupas kvalifikācija piedalās 6 un mazāk dalībnieki, vietas tiek noteiktas pēc kvalifikācijas 

rezultātiem, fināls netiek rīkots. 

40. Izmaiņu gadījumā, sacensību detalizētāks apraksts/programma tiks izsūtīta trīs dienas pirms 

sacensībām.  

 

 XI. Papildus informācija 

41. Sacensību laikā būs nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana. 

42. Ar ielas apaviem zālē ienākt nedrīkst. 

43. Organizatori nodrošina sacensību organizāciju atbilstoši Latvijas Republikas Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

iestādēs un to organizētajos pasākumos” prasībām. 

44. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 

45. Jautājumu un neskaidrības gadījumos zvanīt Gundegai Meļķei tālrunis 29729860.  

 

 

 

 

Meļķe 29729860 

gundegam@gmail.com 

 

 

 

 

SASKAŅOTS SASKAŅOTS 

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra 

Sporta pedagogu metodiskās apvienības 

vadītāja  

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta 

Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšniece 

D.Vīksna ________________________ 

 

Rīgā, 2019. gada ___. ______________ 

 


