Nolikums

Amatieru kauss boulderingā 2016.g.

„Boulderings visiem!"
6.11.
1. Mērķi un uzdevumi
 Popularizēt sporta kāpšanu Latvijas jauniešu vidū;
 Attīstīt kāpšanas sporta sacensību tradīcijas;
 Noskaidrot stiprākos amaterus jauniešu vidū sporta kāpšanā 2016. gada sezonā.
2. Vieta un laiks
6.11. - SKK "Skala" (Rīga, Lomonosova iela1,TSI,kāpš.siena "Traverss")
3. Organizatori
Sacensības organizē Sporta kāpšanas klubs "Skala" un Latvijas Alpīnisma savienība.
4. Dalībnieki
Hi grupa: 2007 g. dz. un jaun. H grupa: 2006. - 2005. dz.g
Ei grupa: 2004. - 2003. dz.g. Di grupa: 2002. - 2001. dz.g. C Bi grupa: 2000. - 97. dz.g.
Ei. Di C Bi kas kāp apmēram 1 gads
F Amatieri ,Fi iesācēji (kas kāpj līdz 1 gadam)(no 96. dz.g)
5. Komandas
Komandas -4 dalībnieki (vismaz 1 siev.)
Fi Iesācēju-amatieru komandas (1F +3Fi) (no 96. dz.g) (viens cilvēks komanda var būt no
amatieriem Fgr.)
F Amatieru komandas (no 96. dz.g)
6. Sacensību programma
15.00 – reģistrācija
15.30-17.00 – starts Hi,H gr.
17.00-18.30 – starts Ei, Di,Ci,Bi. gr.
18.30-19.30 – komandu starts F, Fi gr.
19.30-20.30 – ind.starts F, Fi gr.

7. Uzvarētāju noteikšana
Komandām ir atvēlētas 10 minūtes dažādu grūtības pakāpju maršrutu iziešanai katrā etapā.
Uzdevums izkāpt visvairāk maršrutu katram komandas dalībniekam. Ir ari individuālas ieskaits.
Sacensības tiesā pēc LAS apstiprinātiem sacensību noteikumiem klinšu kāpšanā. Uzvarētājus
nosaka katrā vecuma grupā atsevišķi zēniem un meitenēm.
Pec uzrādītā rezultāta dalībnieki saņem reitinga punktus, kurus summējot tiks aprēķināti
čempionāta rezultāti. Gada ieskaites rezultātam nepieciešams piedalīties vismaz 3. posmos,
ieskaitot fināla posmu. Ieskaitē iekļūst 2 labākie rezultāti. Pēdēja posmā - finālā, starts ir
obligāts.
8. Dalībnieka atbildība
Dalībniekam, pēc tam, kad tiesnesis ir ierakstījis dalībnieka rezultātu par izmēģināto maršrutu
individuālā rezultātu uzskaites kartē, ir jāpārliecinās, ka rezultāts ir ierakstīts pareizi.
9. Apbalvošana
Uzvarētājus katrā vecuma grupā apbalvo ar diplomiem un balvām fināla posmā.
10. Pieteikumu iesniegšana
Pieteikumi jāiesniedz sekretārei pirmajā sacensību dienā ne vēlāk ka 1(vienu) stundu pirms veida
atklāšanas.
Sacensības organizē Sporta kāpšanas klubs „SKALA” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības,
jaunatnes un sporta departamentu un Latvijas Alpīnistu savienību. Sacensības vada apstiprināta
tiesnešu kolēģija.
10. Dalības maksa
H,E, D, C, B gr. – 3,00 Eur
F gr. – 6,00 Eur

e-mail - skalaklubs@gmail.com t. +37126874625
Mūs atbalsta , LAS, "Traverss", "Virsotne", "Daugmale"

