Latvijas atklātais čempionāts
“Falkors boulderinga kauss”
Mērķis un uzdevumi




popularizēt kāpšanas sportu Latvijā un Baltijā
attīstīt kāpšanas sporta sacensību tradīcijas
noskaidrot stiprākos sportistus kāpšanas sportā

Organizatori, vieta un laiks
Sacensības organizē, Latvijas alpīnistu savienība, Sporta un industriālās kāpšanas
asociācija, Falkors boulderinga centrs
Sacensību norises vieta un laiks: 3. – 4. marts, Rīga, Ropažu iela 140 pretī t/p Alfa no
otras puses rūpnīcai ALFA – Falkors boulderinga centrā

3. marts KVALIFIKĀCIJA
Reģistrācija sākas 30 minūtes pirms katras grupas sākuma
17:45 - 19:45 1. Grupa
20:00 - 22:00 2. Grupa
Dalībnieku skaits grupā – 30 cilvēki.

4. marts KVALIFIKĀCIJA, PUSFINĀLS UN FINĀLS
Kvalifikācija
08:00 - 10:00 3. Grupa
10:15 - 12:15 4. Grupa
12:30 - 14:30 5. Grupa
Dalībnieku skaits grupā – 30 cilvēki.
Pusfināli
16:00 – 16:15 – Izolācijas zona Vīriešiem un Sievietēm
16:30 – 18:15 – Pusfināli Vīriešiem un Sievietēm
Fināli
19:45 – 20:00 – Izolācijas zona Vīriešiem un Sievietēm
20:15 – Finālu starts
Pēc fināliem apbalvošana

Pieteikumu iesniegšana.
Pieteikumi iesniedzami internetā reģistrējoties līdz 1.martam plkst. 18:00.
http://www.speedclimbing.lv/falk/

Dalības maksa.
Iepriekš reģistrējoties 10 Eur
Sacensību dienā 15 Eur
Organizācijas kurām nepieciešams izstādīt rēķinu lūgums sazināties –
rolandsrugens@inbox.lv nosūtot dalībnieku sarakstu.
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Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.
Uzvarētājus nosaka atsevišķi vīriešiem un sievietēm katrā grupā. Apbalvoti tiek pirmo
3 vietu ieguvēji. Balvu fonds tiks precizēts.

Sacensību formāts
Atlases kārta notiks festivāla tipa veidā. Kvalifikācija sastāvēs no 25 distancēm, kuras
būs grūtības pakāpēs no 4a-8a. Katram setam būs dotas tieši 2h. Tiks vērtēts vai
maršruts tiek izkāpts ar pirmo vai n-to reizi. Flash sistēma. Pusfinālā iekļūst 16
spēcīgākie sportisti sieviešu un vīriešu konkurencē. Pusfināls sastāv no 4 maršrutiem
sievietēm un 4 maršrutiem sievietēm, kurus kāpj vienlaicīgi. Pusfināls noritēs pēc
Franču sistēmas – 5 minūtes kāpj, 5 atpūšas. Finālā iekļūst 6 spēcīgākie sportisti
sieviešu un vīriešu konkurencē atsevišķi. Fināls notiek pēc starptautiskās sistēmas.
Tiek doti 4 maršruti, kurus dalībnieki apskata pirms starta. Pēc maršrutu apskates visi
kāpj vispirms vienu, tad otru utt.
Galvenais tiesnesis: Santa Tabulēvica

Kontakti
e-pasts- rolandsrugens@inbox.lv
mob. Tel. +371 29602370
mājaslapa: www.bouldering.lv

Ģenerālsponsors
Falkors boulderinga centrs

Atbalstītāji
Eridan ice age water, San Wings, Latvijas alpīnistu savienība
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