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ALIMA ROMANOVA KAUSA 2008 SASAIŠU SACENSĪBU FINĀLA DISTANCES 
APRAKSTS 

 

1. Distances nosacījumi 

1.1. Drošināšanas posmi un punkti 

1.1.1. Distance sastāv no drošināšanas posmiem un punktiem, kas atrodās trīs līmeĦos. 

1.1.2. Par posmu uzskata pārvietošanos starp diviem drošināšanas punktiem, kuri atrodās viens 
pie otrā, t.sk. pārvietošanos pēc diāgonales. 

1.1.3. zemākais drošināšanas punktu līmenis – punkti A,H, F 

1.1.4.Vidējais drošināšanas punktu līmenis – punkti B, E 

1.1.5. Augstākais drošināšanas punktu līmenis – punkti A, H,F 

 

1.2.Distances pamatnosacījumi 

1.2.1. Abiem dalībniekiem obligāti jāapmeklē min. 6 drošināšanas punktus 

1.2.2. Katram dalībniekam jāiziet pirmajam vismas viens distances posms 

1.2.3.No punkta H ir atĜauts apmeklēt visus drošināšanas punktus 

1.2.4. Aizliegta sasaites kustība caur vairāk nekā diviem posmiem 

 

1.3. Starts 

1.3.1. Starts jebkurā punktā pēc komandas izvēles 

1.3.2. Startējot abiem sasites dalībniekiem ir jābūt vienā drošināšanas punktā 

 

1.4. Drošināšana 

1.4.1. Pārvietotjoties kāpjot ir nepieciešams nodrošināt drošināšanas starppunktus: 

- no pirmā līmeĦa uz otro- 2; 

- No otra uz trešo – 3; 

no punkta H uz trešo – 3. 

1.4.2. Visos nolaišanas posmos ir jāizmanto dulfera paĦēmiens, nodrošinot abiem dalībniekiem 
augšējo komandas drošināšanu. 

1.4.3. Visos posmos pirmam dalībniekam ir obligāta augšējā tiesniešu drošināšana. Otrajam 
dalībniekam ir janodrošina komandas augšējā drošināšana 

 

1.5. Finišs 

1.5.1. Finišs – dulferis uz zemi no otrā vai trešā drošināšanas punktu līmeĦa 

 
2. Uzdevums 

Iziet maršrutu, ievērojot distances nosacījumus un izmantojot pēc iespējas vairāk alminisma 
tehnikas elementus, kuri tiek izmantoti uz klinšu reljefa un kuri ir aprakstīti 3.punktā. 
Par katru izmantoto elementu sasaite saĦem  papildu bonusus- pozitīvas balles. 
Papuldu balles tiek piešėirtas katram sasaites dalībniekam tikai vienu reizi par katru elementu, 
neatkārībā no izmantošanas biežuma. 
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3. PieĜaujamu elementu saraksts 

 

 Elements Bonuss 

1 Brīva kapšana 4 

2 Darbs ar trepītēm  8 

3 Dulferis  2 

4 dulferis 3 

5 Svārsts (svārsts ir iestiprināts otrajā 
līmenī) 

6 

6 Svārsts (svārsts ir iestiprināts trešajā 
līmenī) 

10 

6 Kāpšana, izmantojot margu 4 
 

7 Kāpšana, izmantojot slīpo margu 6 

 
4. Taktika 

10 minūtes pirms pirmās sasaites starta, visām sasaitēm jāiesniedz distances veikšanas 
taktiskā shēma, kurā ietverta sekojoša informācija: 

• sasaites plānoto distances iziešanas laiks; 

• distances iziešanas secība; 

• pieteiktie elementi (piem. А-В-kāpšana; В-С –slīpais dulferis....); 

• punkts, no kura tiks veikts fināla dulferis. 

 
 

5. IzmaiĦas sodu tabulā 

5.1. Distances nosacījumu neizpildīšana – sasaites noĦemšana. 

5.2. Neatbilstība sasaites taktikā norādītājam laikam – 0,2 soda punkti par katru minūti, kura ir 
vairāk vai mazāk par sasaites norādīto laiku. Vērā tiek Ħemtas tikai pilnas minūtes. 

5.3. Taktikas izmaiĦa – 20 soda punkti. 

5.4. Sasaites kopējais rezultāts tiek aprēėināts pēc formulas: 

 

S =(t + 0,01 tN) – 0,005tY  
 
Kur t – sasaites distancē uzrādītais reālais laiks 
       N – soda punktu summa 
       Y -  bonusu pluspunktu  summa 
 
 
Kontrollaiks 

Kontrollaiks tiek noteikts 20 minūšu apmērā. 
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TAKTIKAS PIETEIKUMS 

 

 Posms  Elements 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
 
Sasaites pārstāvja paraksts _______________________ (_______________) 
 
 
Distances priekšnieka paraksts ______________________ (________________) 

 

 

 
 


