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FINIŠS 

A 

B C D  SASAIŠU SACENSĪBU KVALIFIKĀCIJAS DISTANCES SHĒMA                                SHĒMAS APZĪMĒJUMI:     Distances drošīnāšanas  punkts             starpāėis   tiesnešu slēgtā karabīne      neierobežotas ietilpības drošināšanas punkts        ierobežojums  
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ALIMA ROMĀNOVA KAUSS 2008  Latvijas Alpīnistu savienība www.climbing.lv  DISTANCES NOSACĪJUMI  1. Distance sastāv no drošīnāšānas punktiem A, B, C, D un FINIŠS un no etapiem A-B (B-A), B-C (C-B), C-D (D-C), A-D (D-A), A-FINIŠS, B-FINIŠS, C-FINIŠS, D-FINIŠS, kuri aprīkoti atbilstoši dotajai shēmai. 2. Starts jebkurā punktā pēc sasaites izvēles, izĦemot punktu FINIŠS. 3. Visos nolaišanās etapos ir jāizmanto dulfera paĦēmiens nodrošinot abiem dalībniekiem augšējo komandas drošināšanu. 4. Vienam sasaites dalībniekam ir jāapmeklē visi pieci distances drošīnāšānas punkti (ieskaitot starta punktu). 5. Otrais sasaites dalībnieks var apmeklēt četrus drošīnāšānas punktus (ieskaitot starta punktu). 6. Kā minimums nepieciešama viena vadošā dalībnieka maiĦa etapos A-B (B-A), B-C (C-B), C-D (D-C), A-D (D-A). 7. Aizliegta sasaites darbība (kustība) vairāk nekā caur diviem drošīnāšānas punktiem. 8. Pirmajam dalībniekam etapos A-B (B-A), B-C (C-B), C-D (D-C), A-D (D-A) nepieciešams izmantot divus starpāėus. 9. Visos etapos, kuros kustība notiek uz augšu, pirmajam sasaites dalībniekam obligāti ir nepieciešama augšējā tiesnešu drošināšana. Otrajam sasaites dalībniekam jābūt nodrošinātai augšējai komandas drošināšanai. 10. Finiša laukums ir apzīmēts ar ierobežojumiem un tiek uzskatīts, ka tas atrodas nosacīti ”uz zemes”. 11. Finišs sasaitei tiek skaitīts pēc tam, kad abi sasaites dalībnieki un viss inventārs atrodas ierobežotajā finiša laukumā vai pēc tam, kad sasaite paziĦojusi, ka atstāj inventāru distancē.  TAKTIKA  10 minūtes pirms pirmās sasaites starta visām sasaitēm ir jānodod tiesnešiem rakstiska distances iziešanas taktisko shēma, kura sevī ietver: - distances iziešanas secību; - sasaites plānoto distances iziešanas laiku.  IZMAIĥAS SODU TABULĀ  1. Distances nosacījumu neizpildīšana – sasaites noĦemšana. 2. Pirmā sasaites dalībnieka noraušanās – 10 soda punkti. 3. Taktikas izmaiĦa – 20 soda punkti. 4. 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. Sasaites kopējais rezultāts tiek aprēėināts pēc formulas:   S = t + 0,01 tN, Kur t – sasaites distancē uzrādītais reālais laiks        N – soda punktu summa   KONTROLLAIKS  Kontrollaiks tiek noteikts 17 minūšu apmērā.    
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ALIMA ROMĀNOVA KAUSS 2008  Latvijas Alpīnistu savienība www.climbing.lv  TAKTIKAS PIETEIKUMS   1.    Distances iziešanas secība   2.    Sasaites plānotais distances iziešanas laiks (minūtēs)    Sasaites pārstāvja paraksts _______________________ (_______________)   Distances priekšnieka paraksts ______________________ (________________)  


