APSTIPRINU
Bērnu un jauniešu centra „Daugmale”
direktors E. Šāblis _______________
2016. gada ___. _____________

Rīgas atklātās sacensības kāpšanas sportā
NOLIKUMS
I. Mērķis un uzdevumi
1. Veicināt kāpšanas sporta attīstību.
2. Dot iespēju kāpšanas sporta interesentiem piedalīties sacensībās un celt kvalifikāciju.
3. Noskaidrot spēcīgākos sportistus kāpšanas sportā.
II. Laiks un vieta
4. Rīgas atklātās sacensības kāpšanas sportā (turpmāk - sacensības) notiek 2016. gada
13. novembrī, Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale” (turpmāk – BJC „Daugmale”),
Aglonas ielā 39, Rīgā.
4.1. Ātruma kāpšanas sacensības D, C un B grupām notiek 13. novembrī;
III. Organizatori
5. Sacensības organizē BJC „Daugmale” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi, atbalsta Latvijas alpīnistu
savienība.
6. Sacensību galvenais organizators Kaspars Vilks, tālrunis 28799205.
7. Distanču priekšnieks Kaspars Vilks, tālrunis 28799205.
IV. Dalībnieki
8. Sacensībās piedalās visu interešu izglītības iestāžu audzēkņi (turpmāk-dalībnieki)
šādās vecuma grupās:
8.1. ātruma kāpšana D grupa 2002. gadā dzimušie un jaunāki;
8.2. ātruma kāpšana C grupa 2000. gadā dzimušie un jaunāki;
8.3. ātruma kāpšana B grupa no 1999. gada līdz 25 gadu vecumam.
V. Sacensību norise
9. Ātruma kāpšana 13. novembrī – D, C un B grupām pieteikumu iesniegšana līdz
plkst. 10.00:
9.1. plkst. 10.00 dalībnieku iepazīstināšana ar sacensību distancēm:
9.2. no plkst. 11.00 līdz plkst 15.00 D, C un B grupas starts:
9.3. līdz plkst. 15.30 rezultātu apkopošana, distanču sagatavošana finālam;
9.4. plkst. 16.00 starts D, C un B grupas finālistiem;
9.5. plkst. 17.00 dalībnieku apbalvošana.
VI. Tiesnešu kolēģija, vērtēšana un apbalvošana
10. Dalībnieku rezultātus vērtē BJC ”Daugmale” izveidota un apstiprināta tiesnešu
kolēģija.
11. Rezultātus C, D un B grupās nosaka, summējot rezultātus 2 distancēs.
12. Rezultātus vērtē atsevišķi zēniem un meitenēm.
13. Fināla dalībniekus nosaka atkarībā no dalībnieku skaita.
14. Finālisti veic vienu distanci. Vērtē izietās distances laiku.

15. I, II, III vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem un piemiņas balvām.
VII. Izdevumi
16. Dalībnieku ceļa izdevumus sedz komandējošā organizācija vai dalībnieki.
VIII. Pieteikšanās
17. Iepriekšējie pieteikumi, kuros jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads,
grupa, iestādes nosaukums, ir jāiesūta BJC „Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, Rīga, LV1003, tel./fax. 67211159, bjcdaugmale@riga.lv līdz 2016. gada 8. novembrim.
18. Rakstiski pieteikumi jāiesniedz sacensību vietā. Dalībnieks var startēt D vai C grupā
vienu reizi. B grupā var startēt jaunāki dalībnieki ar trenera un galvenā tiesneša
rakstisku atļauju.
19. Pieteikumā jābūt ārsta atļaujai vai trenera parakstam par katra dalībnieka veselības
atbilstību sacensībām.
IX. Papildus informācija
20. Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.492

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” prasības.
21. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
22. Dalībnieki sacensību vietā ierodas ar savu sacensību inventāru.
23. Sacensību laikā būs nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana.
24. Sporta zālē nedrīkst ienākt ar ielas apaviem.
Vilks 28799205
Vilcinjsh3@inbox.lv

SASKAŅOTS
Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra
Sporta skolotāju metodiskās apvienības
vadītāja, metodiķe I.Liepiņa

SASKAŅOTS
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes
priekšniece
D.Vīksna ________________________
Rīgā, 2016. gada ___. ______________
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