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NOLIKUMS
1. Mērķi un uzdevumi

 Popularizēt alpīnismu, pārgājienus un aktīvo tūrismu.
 Veicināt alpīnisma kā sporta veida attīstību un sportiskās meistarības izaugsmi.
 Novērtēt kalnos kāpēju prasmes un iemaņas, noteikt labāk veiktos maršrutus.

2. Laiks un vieta
Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācijas (turpmāk - LACA) 2016. gada čempionāta (turpmāk – čempionāts) rezultātu 
paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks 2016.gada 26.novembrī LACA gada noslēguma pasākumā Rīgā, O.Kalpaka 
Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā.
3. Organizatori
LACA 2016.gada čempionātu alpīnismā organizē un vada LACA.

4. Dalībnieki
Čempionātā  piedalās  LACA  biedri,  asociētie  biedri  un  Goda  biedri,  kā  arī  LACA  organizēto  pasākumu  dalībnieki,  kas
iesnieguši maršrutu atskaites. Atskaiti var iesniegt individuāli, vairāki dalībnieki kopā vai grupa, kura veikusi maršrutu. Katrs
dalībnieks var iesniegt vairākas atskaites.

5. Noteikumi
Čempionātā  vērtē  jebkurā  pasaules  kalnu  rajonā  veiktus  kalnu  maršrutus,  kas  izieti  no  2015.gada  24.novembra  līdz
2016.gada 21.novembrim.

Čempionāts notiek
 augstkalnu klasē (virsotnes virs 5500 m);
 tehniskajā klasē:

- A klase (maršruta grūtību kategorija no UIAA IV+ (3B RUS) ar augstumu virs 2500 m vjl.);
- B klase (maršruta grūtību kategorija līdz UIAA IV (3A RUS) (ieskaitot));

 Klinšu/ledus klase (klinšu/ledus maršruta tehniskās daļas garums ne mazāks par 250 m un grūtību kategorija ir ne zemāka kā 
UIAA V- (4A RUS);

 Pārgājienu klasē (1 kalnu pāreja vai virsotne);
 Iesācēju klase – kalnu, maršruta grūtību kategorija līdz UIAA III (2A RUS) (ieskaitot). Komandas sastāvā ne vairāk kā divi 

dalībnieki (t.sk. grupas vadītājs) ar iepriekšēju kalnu pieredzi, pārējie - iesācēji, kas iepriekš nav veikuši grūtību kategorijas 
kāpienus kalnos.

Maršruta atskaites noformējamas, ievērojot noteiktās prasības un maršruta apzīmējumus (pielikumā).

Maršruta (virsotnes) grūtību kategoriju norāda pēc UIAA un valsts, kurā veikts maršruts (virsotne), grūtību kategorijas. 

Atskaites iesniedz papīra un elektroniskā formā, izmantojot elektronisko datu nesējus. Čempionātam iesniegtās maršrutu
atskaites tiek nodotas glabāšanai LACA bibliotēkā. 

6. Vērtēšana un apbalvošana
Maršrutu atskaites slēgtā sēdē vērtē tiesnešu kolēģija, kuras sastāvu apstiprina LACA valde. 

I, II, vai III vietu ieguvēji katrā klasē tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām. Ja klasē pieteiktas trīs un mazāk atskaites,
tiesnešu  kolēģija  ir  tiesīga  samazināt  godalgoto  vietu  skaitu.  Var  tikt  piešķirta  veicināšanas  balvas  par  interesantāko
maršrutu vai atskaiti. Nepilnīgi noformētas atskaites saņem zemāku vērtējumu.

7. Finansējums
Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību čempionātā, sedz dalībnieki. 

Dalības maksa - EUR 3.50 katram dalībniekam.

8. Pieteikumi
Pieteikums čempionātam tiek reģistrēts, iesniedzot maršrutu atskaiti un iemaksājot dalības maksu.

Atskaites  iesniedzamas  LACA  valdes  loceklei  M.Karaševskai  Rīgā,  Jēkabpils  ielā  19a,  2.stāvā  220.telpā  līdz  2016.gada
21.novembra plkst.18.00. Pēc noteiktā termiņa iesniegtās atskaites vērtēšanā nepiedalās.

9. Kontaktinformācija
Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācija, M.Karaševska, tel. 67229951, e-pasts: laca2@inbox.lv
Informācija Internetā: www.laca.lv

Pielikumā:
Prasības maršruta atskaites noformēšanai, maršruta apzīmējumi, maršruta shēmas paraugs.
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