
Latvijas jaunatnes meistarsacīkstes kāpšanas sportā 

"Reality youth cup" 

NOLIKUMS 

I. Mērķis un uzdevumi 

1.Popularizēt kāpšanas sportu Latvijā. 

2.Noskaidrot stiprākos sportistus visās vecuma grupās. 

II. Laiks un vieta 

3.Sacensības notiek 4 posmos. sVieta – Falkors boulderinga centrs,  

Ropažu ielā 140, ieeja no Bērzpils ielas. sk.šeit 

 1. posms 18.01.2015 

 2. posms 15.02.2015 

 3. posms 15.11.2015 

 4. posms 13.12.2015 

III. Organizatori 

4. Sacensības organizē Falkors boulderinga centrs un Latvijas Alpīnisma savienība. Galvenais 

tiesnesis – Rolands Ruģēns. 

5. Sacensības atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un 

jaunatnes pārvalde, Eridan ice age water, Falkors, San Wings. 

IV. Dalībnieki 

6. Sacensībās piedalās bērni, jaunieši un citi interesenti 4 vecuma grupās: 

7. B grupa – dalībnieki vecumā no 1996. – 1997. gadā dzimušie.; 

8. C grupa – dalībnieki vecumā no 1998. – 1999. gadā dzimušie.; 

9. D grupa – dalībnieki vecumā no 2000. – 2001. gadā dzimušie.; 

10. E grupa – dalībnieki vecumā no 2002.gadā dzimušie un jaunāki.; 

  

https://www.google.com/maps/@56.985494,24.201737,3a,75y,88.85h,79.32t/data=!3m4!1e1!3m2!1s_gJCMLZq9aS4BFiuMDb-nw!2e0?hl=lv-LV


V. Sacensību norise 

11. Sacensību programma: 

Reģistrācija D un E grupām 10:00 – 10:30 

Starts D un E grupām 10:45 – 12:15 

Reģistrācija C un B grupām 12:15 – 12:45 

Starts C un B grupām 13:00 – 14:30 

Izolācijas zona D,C un B grupām 15:30 – 16:00 

Finālu sākums D, C un B grupām 16:30 

Apbalvošana  pēc fināliem 

*Sacensību laiki var mainīties sacensību dienā iepriekš par to paziņojot sociālajos tīklos 

Facebook, kā arī mājaslapā bouldering.lv 

**Finālā iekļūst 5 stiprākie sportiski katrā vecuma grupā. 

*** Fināli tiek rīkoti visām grupām izņemot E 

VI. Pieteikšanās, reģistrēšanās kārtība 

12. Sacensībām dalību piesaka elektroniski mājaslapā  vai sacensību dienā ne vēlāk kā 

norādīts sacensību programmā. Pieteikumā jānorāda: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, valsts, 

komanda. 

13.Ja reģistrējies dalībnieks nevar ierasties uz sacensībām tam jāinformē par to sacensību 

organizatori rakstot uz e-pastu: rolandsrugens@inbox.lv 

14. Dalības maksa 

 Iepriekš piesakoties 4 EUR 

 Sacensību dienā 5 EUR 

 

http://www.bouldering.lv/
http://www.kapsanassienas.lv/falk
mailto:rolandsrugens@inbox.lv

