Boulderinga festivals 2021.g.
“GoClimb!”

NOLIKUMS
Rīgā
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Amatieru kauss boulderinga 2021.g.
“GoClimb!” disciplīnā – boulderings (turpmāk tekstā - sacensības).
2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt kāpšanas sportu Latvijā.
3. Sacensības organizē Alpīnistu klubs “Traverss” sadarbībā ar Latvijas alpīnistu
savienību, ievērojot Latvijas Alpīnistu savienības (LAS) organizēto sacensību
sanitāro protokolu (turpmāk tekstā - Protokols).
4. Sacensības notiek bez skatītajiem.
5. Sacensību galvenais tiesnesis: Aleksandrs Beļajevs.
6. Atbildīgais par maršrutiem: Jurijs Krasanovs.
7. Atbildīgais par Protokola ievērošanu sacensību norises vietā: Vladimirs Stepanovs.
II.

Sacensību norises vieta un laiks

1. Sacensības notiek TSI teritorijā, kluba “Traverss” brīvdabas kāpšanas sienā,
Lomonosova iela 1 k-3, Rīga. 2021.gada 2. un 3.augustā.
2. Sacensību nolikums un informācija par sacensībām tiek publicēta interneta vietnēs
http://traverss.lv un www.climbing.lv.
III.

Sacensību dalībnieki, nosacījumi un programma

1. Sacensībās var piedalīties sportisti, kas dzimuši 2007. g. vai agrāk, kas atbilst
Protokola noteiktajām prasībām.
2. Sacensības norisināsies 4 ieskaites grupās – A (sportistu) sieviešu un vīriešu grupa;
F (amatieru) sieviešu un vīriešu grupa.
3. Amatieri, kuri izkāpj kaut vienu no vissarežģītākajām kategorijām sacensībās, tiks
uzskatīti par sportistiem.
4. Sacensību programma:
02.08.2021
17:00-19:30 – 1.seta starts
19:45-22:15 – 2.seta starts
03.08.2021
17:00-19:30 – 3.seta starts
19:45-22:15 – 4.seta starts
22:30 – apbalvošana
5. Starta kartiņu izsniegšana sākas 30 minūtes pirms katra seta sakumā.
6. Papildus informāciju par sacensību norisi var saņemt zvanot pa tālruni:
+37129129834 vai rakstot e-pastu uz: info@traverss.lv.

7. Katrs pilngadīgais sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības
stāvokļa atbilstību sacensībām.
8. Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 18 g.v., sacensību dienā, organizācijas (kluba,
biedrības), kuru pārstāv sportists, pārstāvis (treneris) iesniedz rakstisku
pieteikumu, kurā norāda sacensību dalībnieka 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.
9. Organizators nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.
IV.

Dalībnieku reģistrācija sacensībām un dalības maksa

1. Dalībnieku reģistrācija sacensībām https://docs.google.com/forms/d/1oGI0TMOx67ei4T2219JXugxkSi-z3QILl3CV8WT008/viewform?edit_requested=true
2. Dalībnieks pabeidz reģistrāciju sacensībām, kad ir nomaksājis dalības naudu.
3. Dalības maksa reģistrējoties sacensībām 10 euro.
4. Pārskaitījumu veikt:
Biedrība « Traverss» Reģ.Nr.40008040849,
Swedbank, SWIFT kods: HABALV22
Konta nr. LV95HABA000140J045742
Pamatojums: Vārds, uzvārds, sacensības «GoClimb2021».

V.

Uzvarētāju noteikšana, sacensību formāts

1. Atlase notiek pēc festivāla principa. Katra seta ilgums 2.5 stundas. Doto maršrutu
skaits – 30 vai vairāk.
2. Maršruta punktu vērtība ir atkarīga no grūtības pakāpes.
3. Maršrutiem, kas tiek pieveikti ar pirmo mēģinājumu, punktu skaits skaitās kā
koeficients 1.5 reizināts ar maršruta vērtību.
4. Rezultātā tiek ņemti visi izkāptie maršruti.
VI.

Sacensību uzvarētāju apbalvošana

1. Sacensībās tiek apbalvoti pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji.

