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Sasaišu sacensības GANDRS KAUSS 2014 
 

Vispārēji nosacījumi visām distancēm: 

1. Sasaite veic trīs distances no starta līdz finišam secīgi  pēc šo noteikumu apraksta 
un saskaņā ar norādīto shēmu. 

2. Distances veikšanas secība ir noteikta izlozē pirms pirmās sasaites starta. 

3. Startu dod distances priekšnieks trim sasaitēm vienlaicīgi un dublējas ar distances 
tiesnešiem.   

4. Katrā distancē atrodas viena distance. Starts nākošajā distancē atļauts tikai pēc 
iepriekšējās sasaites distances atbrīvošanas. 

5. Katram dalībniekam un kontrolsvaram jāapmeklē visi distances punkti, ja distances 
aprakstā nav atrunāts savādāk.   

6. Tiek ieskaitīta tikai pilnībā veikta distance.  

7. Katrā distancē ir noteikts kontrollaiks.  

8. Pirmajam dalībniekam visos kāpšanas posmos obligāta tiesnešu augšējā 
drošināšana. Otrajam dalībniekam jānodrošina augšējā komandas drošināšana, ja 
distances aprakstā nav atrunāts savādāk.  

9. Visi nolaišanās posmi – dulferis, sasaitei jānoorganizē komandas augšējā 
drošināšana,  ja distances aprakstā nav atrunāts savādāk. 

10. Distances laikā viss inventārs jātransportē pie dalībnieka vai mugursomās. 

11. Visi ierobežojumi attiecas uz dalībniekiem un kontrolsvaru, ja distances aprakstā nav 
atrunāts savādāk. 

12. Visi distances punkti, ieskaitot STARTS un FINIŠS, ir klints plaukti, ja distances 
aprakstā nav atrunāts savādāk. 

13. Visi drošināšanas punkti uzskaitīti par punktiem neierobežotam skaitam. 

14. Ja distances veikšanas summārais laiks ir vienāds vairākām sasaitēm, tad augstāku 
vietu ieņem sasaite, kurai ir mazāk soda punkti. 

15. Ja izpildās punktā 14 aprakstītā situācija un soda punkti ir vienādi, tad augstāku 
vietu ieņem, kura startējusi agrāk. 

16. Sasaite, kura pārsniegusi kontrollaiku, sacensību protokolā ieņem vietu aiz 
sasaitēm, kas iekļāvušās kontrollaikā. 

17. Distance tiek uzskatīta par izietu tikai pēc tam, kad sasaites dalībnieki atbrīvojas no 
pašdrošināšanās  un atbrīvo visus tiesnešu punktus, vai paziņo par pazaudētu 
atstāto inventāru.. 



 

GANDRA KAUSS 2014 

 

 

 

 

Distance 1. Glābšanas darbi 
1. Distancē ir inventāra ierobežojums:  

a) Izmantojot Gri-gri, Petzl mini traxion vai kādu citu pašbloķējošu ierīci,  visas 
distances laikā sasaite var lietot vienu pašbloķējošu ierīci un 8 karabīnes. 

b) Neizmantojot pašbloķējošu ierīci, karabīnu skaits nav ierobežots. 

2. Starts punktā А. 

3. Finišs punktā С. 

4. Pirmā dalībnieka kāpšana pa tiesnešu margām punktā В. 

5. Otrā dalībnieka kāpšana pa komandas margām. 

6. Otrais dalībnieks, sasniedzot punktu  А1, kļūst par „viegli ievainoto” (abu roku 
trauma)  

7. Uzdevums – „viegli ievainotā” pacelšana punktā В. 

8. Punktā В „cietušais” izveseļojas. 

9. Nolaišanās finiša zonā  punktā С  caur ierobežotu zonu. 

 
Taktikā jānorāda: 

1. „Ievainotā „ numurs. 
2. Iespējamais distances veikšanas laiks.  
3. Iespējamie inventāra kopuma varianti (1a vai 1b). 
 
Kontrolaiks: 20 minūtes 
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Distance 2. Dry-tooling 

1. Starts punktā А 

2. Finišs punktā D. 

3. Kāpšanas posmos drošināšana notiek ar dubultās virves tehnikas paņēmienu. 
Starpāķi, kurus ierīkoja tiesneši, ir obligāti.. 

4. Distances posmos iespējami „dzīvi akmeņi„. Viņu nomešana vai uzkrišana uz 
dalībniekiem tiek sodīta ar papildus soda punktiem. 

5. Pirmai dalībnieks iet līdz punktam В, izmantojot ledus instrumentu un izveidojot 3 
starpāķus. 

6. Punktā В – vadošā maiņa. 

7. Pirmais dalībnieks iet punktam С , izmantojot ledus instrumentu un izveidojot 3 
starpāķus. 

8. Nolaišanās dulferī līdz punktam D  finiša zonā. 

9. Sasaites pirmajam dalībniekam atļauta ne vairāk kā 2 noraušanās, noslogojot 
tiesnešu drošināšanu. Pēc trešās noraušanās – sasaite tiek noņemta.. 

 
Taktikā jānorāda: 

1. Pirmā dalībnieka numurs posmā  А-В. 
2. Iespējamais distances veikšanas laiks. 
 
Kontrollaiks:  20 minūtes 
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Distance 3. Kontrolsvars 
 
1. Starts punktā А. 
2. Finišs punktā E. 
3. Pirmā dalībnieka kāpšana punktā В, organizējot 4 starpāķus un svārstu. 
4. Pirmā dalībnieka nolaišanās atpakaļ punktā А.  
5. Abu dalībnieka svārsta pāreja punktā  С. 
6. Punktā С sasaitei ir kontrolsvars. 
7. Pirmā dalībnieka kāpšana punktā D, organizējot 4 starpāķus. 
8. Otrā dalībnieka kāpšana un kontrolsvara pacelšana punktā D. 
9. Sasaites un kontrolsvara nolaišanās finiša zonā.  
 
Taktikā jānorāda: 

1. Pirmā dalībnieka numurs posmā  А-В. 
2. Kontrolsvara pacelšanas shēma. 
3. Iespējamais distances veikšanas laiks. 

 
Kontrollaiks:  20 minūtes 
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Izmaiņas soda punktos 

1. Par katru neizieto distanci vai kontrollaka pārsniegšanu sasaite saņem  100 soda 
punktus 

2. Par neatbilstību pieteiktajam laikam un distances veikšanas laikam sasaite saņem 
0,2 soda punktus par katru minūti. 

3. Tehnikas soda punktus, kas saņmeti neizietā distancē, netiek anulēti. 
4. Par katru palīginventāra izmantošanu (kāpnītes, atsaites, jebkādas cilpas), izņemot 

ledus intrumentus Distancē 2, sasaite saņem 20 soda punktus. 
5. Nometot „dzīvus akmeņus” Distancē 2, sasaite saņem 1 soda punktu. 
6. Nometot „dzīvus akmeņus”  uz dalībnieku Distancē 2, sasaite saņem 5 soda 

punktus. 
7. Nepareiza atsaišu ielikšana tiek uzskatīta par nepareizu drošināšanu. 
8. Dalībnieku atrašanās vienam zem otra tiek uzskatīta par nepareizu drošināšanu. 
9. Distancē "Glābšanas darbi" sods ar nepareizu drošīnāšanu (roku atlaišana no 

drošināšanas virves) tiek likts tikai tādā gadījumā, ja dalībnieks punktā B nav 
parūpējies par drošināšanas virves fiksāciju. Grozījumi spēkā posmam A1-B. 

 


