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LATVIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS KĀPŠANAS SPORTĀ GRŪTĀS KĀPŠANAS DISCIPLĪNĀ  

“LEAD GAMES 2021”  
NOLIKUMS 

 

I. Mērķis un uzdevumi 

1. Popularizēt kāpšanas sportu un starptautiska mēroga sacensības kāpšanas sportā. 
2. Noskaidrot stiprākos sportistus kāpšanas sporta grūtās kāpšanas disciplīnā 2021.gadā.  
3. Aktīva, sportiska un veselīga dzīvesveida veicināšana. 

II. Laiks un vieta 

4. Sacensības notiek 2021. gada10.-11.decembris, TSI sporta centrā, Lomonosova iela 1 k-3, Rīga.  

III. Organizatori 

5. Sacensības organizē Kāpšanas klubs “Traverss” un Latvijas alpīnistu savienība.  
6. Sacensību galvenais tiesnesis Vladimirs Stepanovs.  
7. Atbildīgais par maršrutiem Jurijs Krasanovs. 
8. Sacensības tiek līdzfinansētas no valsts budžeta līdzekļiem. 

IV. Dalībnieki 

9. Sacensībās piedalās sportisti ar sadarbīgspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. 
10. Sacensībās piedalās sportisti kuri ir dzimuši 2005.gadā un vecāki.   
11. Katrā kvalifikācijas setā maksimālais dalībnieku skaits – 30. 
12. Dalībnieki dalās divās grupās: amatieri un sportisti. Amatieri ir dalībnieki, kas sacensību laikā 

izkāpj maršrutus līdz 7a (ieskaitot). Sportisti ir dalībnieki, kas sacensību laikā izkāpj maršrutus 
no 7a+. 

V. Sacensību norise 

13. Sacensības notiek pēc  festivāla  principa.  Katra  seta  ilgums  3 stundas. 
14. Sacensību dalībniekiem jābūt savam inventāram grūtās kāpšanas ar apakšējo drošināšanu 

vajadzībām (drošības jostām, inventāram drošināšanai un virvei minimums 30 m). 
15. Sacensību programma : 
10.decembrī  

1.Grupa  
18:00 –18:30 reģistrācija 1.grupai.  
18:40 – 18:50 maršrutu apskate un noteikumu atrunāšana.  
18:50 – 21:50 maršrutu kāpšana.  

11.decembrī  
2.Grupa  
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08:40 – 09:00 reģistrācija 2.grupai.  
09:00 – 09:10 maršrutu apskate un noteikumu atrunāšana.  
09:10 – 12:10 maršrutu kāpšana.  
3.Grupa  
12:10 – 12:30 reģistrācija 3.grupai.  
12:30 – 12:40 maršrutu apskate un noteikumu atrunāšana.  
12:40 – 15:40 maršrutu kāpšana.  

16. Apbalvošana  15 – 30 minūtes pēc sacensību noslēguma. 

VI. Pieteikšanās, reģistrēšanās kārtība 

17. Sacensībām dalību piesaka elektroniski līdz 2021.gada 9.decembrim (ieskaitot).  
18. Dalībnieku reģistrācijas forma pieejamā  http://traverss.lv. 
19. Ja reģistrēts dalībnieks nevar ierasties uz sacensībām, tad jāinformē par to sacensību 

organizatori. 
20. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa 

atbilstību Sacensībām, ko apliecina ar ārsta vai personīgo parakstu pieteikumā, vai ārsta izziņu. 
21. Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina ar ārsta 

vai vecāku parakstu pieteikumā, vai ārsta izziņu. 
 

VII. Dalības maksa 

22. Dalības maksa līdz 2021.gada 07.decembrim (ieskaitot) ir 20.00 EUR.  Alpinīstu kluba 
“Traverss” biedriem - 15.00 EUR, dalībniekiem līdz 18 g.v. - 15 EUR. No 2021. gada 
08.decembra 25.00 EUR visiem dalībniekiem, sacensību dienā 30.00 EUR visiem dalībniekiem. 

23. Dalībnieks ir piereģistrējies, kad ir iemaksāta dalības maksa. 
24. Dalības maksu var veikt ar pārskaitījumu: 
Biedrība « Traverss» Reģ.Nr.40008040849,  
Swedbank, SWIFT kods: HABALV22  
Konta nr. LV95HABA000140J045742  
maksājuma mērķis:: Vārds, uzvārds, LČ «Lead Games 2021». 
 
25. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās sedz komandējošā organizācija vai paši 

dalībnieki. 

VIII. Sacensību vērtēšana 

26. Katram dalībniekam par izkāptajiem maršrutiem piešķirs punktus. Punktu skaits katram 
maršrutam ir atkarīgs no maršruta grūtības pakāpes un tā izpildes varianta (on-sight, red 
point vai zonas sasniegšana}.   

27. Ieskaitē iekļaus sportista izkāptos 8 maršrutus, kuri tiks novērtēti ar augstāko punktu skaitu.   
28. Sportisti, ar lielāko punktu skaitu, ierindojas augstākā vietā. 
29. Uzvarētājs tiks noteikts pēc iegūto punktu skaita 
30. Katrā grupā rezultāti tiek novērtēti atsevišķi vīriešiem un sievietēm. 
31. Vienādu rezultātu gadījumā, risinājumu par papildmaršrutu pieņems galvenais tiesnesis. 
32. Latvijas čempionāta ietvaros (reitinga punktu uzskaitei un vietu sadalījumam)  visi  dalībnieki  

no  Latvijas  (sportistu   grupas)  tiek  vērtēti  atsevišķā  grupā  un saņem reitinga punktus 
ieskaitei kāpšanas sporta grūtās kāpšanas disciplīnā. 



3 

 

 

IX. Protesti 

33. Iesniedzami ne vēlāk kā 30 minūtes pēc rezultātu paziņošanas. Protesta izskatīšanas maksa 35 
EUR. 

X. Apbalvošana 
34. Sacensībās apbalvo pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus.   
35. Sacensību godalgoto vietu ieguvējus apbalvo ar Organizatora diplomiem un medaļām.   
36. Ar medaļām un diplomiem apbalvo trīs labākos sportistus no Latvijas (sportistu grupas) par 

dalību Latvijas čempionātā.   
 

XI. Papildus informācija 

37. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.  
38. Dalībnieki ievēro 28.09.2021. Ministru Kabineta noteikumus Nr. 662 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.  
39. Organizatori  un  dalībnieki  ievēro  LAS  26.07.2021.  „Latvijas  Alpīnistu savienības (LAS) 

organizēto sacensību sanitārais protokols”.  
40. Atbildīgā persona par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas uzraudzību – Aleksejs 

Šuktomovs.   
41. Piedaloties  sacensībās,  dalībnieki  izsaka  savu  piekrišanu  organizatoram veikt  personu  datu  

apstrādi,  vienlaikus ļaujot   paust  savu  vēlmi  nepubliskot  personas datus.  Fotogrāfijas  
un/vai  video  attēli  var  tikt  publicēti  Latvijas  Alpīnistu  savienības vai biedrības “Traverss” 
tīmekļa vietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV 
ierakstos un tiešraidē.   

 
 
 

SASKAŅOTS SASKAŅOTS   

Latvijas Alpīnistu savienības 
Kāpšanas sporta komisijas  
vadītāja  
 
_______________________ 
L.Gruzīte  
elektroniski akceptēja 
 
2021 gada __.______________ 
 

Latvijas Alpīnistu savienības 
prezidents    
 
 
________________________ 
N.Reinbergs 
 
 
2021. gada __.______________ 
 

 


