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KVALIFIKĀCIJU  DISTANCE 
 

1. DISTANCES NOSACĪJUMI. 
1.1. Distance tiek organizēta pēc festivālu sistēmas un sastāv no 7 posmiem, kuri ir 

aprīkoti saskaņā ar piedāvāto shēmu. 

1.2. Katra posma iziešana ir atļauta tikai tādā secībā, kura ir norādīta posma aprakstā. 

1.3. Katram dalībniekam ir jāapmeklē visi posma punkti, ja nav nav atrunāts svadāk. 

1.4. Ja kopējais sasaišu skaits sacensībās ir vairāk par 7 (septiņiem), sasaites dalās uz 

grupām. Katrā grupā ir ne vairāk kā 7 (septiņas) sasaites. 

1.5. Katra sasaišu grupa iziet distanci atsevišķi 

1.6. Katrai sasaišu grupai tiek dots laiks 1 stunda un 10 minūtes distances iziešanai. 

1.7. Katras sasaites starts tiek noteikts pēc izlozes. 

1.8. Pirms starta katra sasaite saņem speciālu kartiņu, kurā tiek atzīmēti katras sasaites 

posmu rezultāti. 

1.9. Pirms starta notiek izloze, kura nosaka pirmā posma starta numurus katrai sasaitei. 

1.10. Turpmākā secība, kādā sasaites startē posmos tiek noteikta pēc kartiņu secības pie 

posma tiesneša, sasaišu vēlmēm un posma gatavības. 

1.11. Katra posma var atrasties tikai viena sasaite. Startēt posmā ir atļauts tikai tad, kad 

posmu atbrīvo iepriekšējā sasaite. 

1.12. Katram posmam ir savs kontrollaiks. Pēc kontrollaika pārsniegšanas sasaitei ir 

nepieciešams atbrīvot posmu īsākā ceļā ar tiesnešu palīdzību. 

1.13. Katrai sasaitei ir jāizpilda min. 3 posmi. 

1.14. Startu dot distances priekšnieks visām sasaitēm vienlaicīgi. Startu dublē tiesneši 

katrā posmā. 

1.15. Par katru izpildītu posmu sasaite saņem 20 pozitīvus punktus. 

1.16. Atkārtota posma iziešana ir atļauta tikai kad ir izpildīti visi pārēji posmi. 

1.17. Tiek uzskaitīti tikai pilnībā izpildīti posmi. 

1.18. Visos pacelšanas posmos pirmajam dalībniekam ir obligāta augšēja tiesnešu 

drošināšana. Otram dalībniekam obligāti tiek nodrošināta komandas augšēja 

drošināšana. 

1.19. Visi nolaišanas posmi – dulferi obligāti tiek nodrošināti ar komandas augšējo 

drošināšanu, ja nav atrunāts savādāk. 

1.20. Viss aprīkojums gan posmos, gan starp posmiem tiek transportēts vai uz 

dalībniekiem vai mugursomās. 

1.21. Posms tiek uzskatīts par izpildīto tikai tad, kad visi dalībnieki nokāps no 

pašdrošināšanas punktiem posma finišā, atbrīvos no sava aprīkojuma visas tiesnešu 

punktus vai atzīs atstāto aprīkojumu par nozaudēto. 

 

2. TAKTIKA 
2.1. 10 minūtes pirms pirmās sasaites starta visām sasaitēm ir jāiesniedz posmu 

numurus, kurus plānots iziet. 
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3. IZMAIŅAS SODU TABULĀ 
3.1. Distanču noteikumu neievērošana – noņemšana. 

3.2. Par visiem pārkāpumiem (izņemot p. 3.1.), kuri paredz sasaites noņemšanu no 

distances, sasaite atbrīvo posmu  īsākā ceļā un saņem 30 soda punktus 

3.3 Par pieteikto un neizpildīto posmu sasaite saņem 10 soda punktus. 

3.4. par punktā 1.13. nosacījumu neievērošanu sasaite saņem 200 soda punktus. 

3.5. Tehnikas soda punkti no līdz galam nepabeigta posma netiek anulēti. 

 

4. REZULTĀTA NOTEIKŠANA 
Sasaites rezultāts tiek noteikts pēc sekojošās formulas: 

S = U - N 
kur U – punktu summa par izpildītiem posmiem; 

N – soda punktu summa. 
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5. POSMU APRAKSTS 
1. posms. Kāpšana. 
Kāpšana uz punktu “A”.  

Pirmais dalībnieks uzkāp uz punktu “A” ar 4 drošināšanas starppunktiem.  

Nolaišanas ierobežotā koridorā uz finišu.  

Kontrollaiks – 7 minūtes 

 

2. posms. Margas 
Pacelšanas uz punktu “A”.  

Pirmais dalībnieks uzkāp pa tienešu margas ar mezglu.  

Otrais dalībnieks - pa komandas margas. Sasaites nolaišanas pa virvi ar mezglu uz finišu. 

Kontrollaiks – 15 minūtes 

 

3. posms. MAP 
Pirmā dalībnieka kāpšana uz punktu “A”, izmantojot MAP (mākslīgus atbalsta punktus) ar 4 

drošināšanas starppunktiem.  

Otrā dalībnieka uzkāpšana uz punktu “A”.  

Punktā “A” vadošā maiņa.  

Pirmā dalībnieka pacelšanas uz punktu “B”, izmantojot MAP ar3  drošināšanas starppunktiem. 

Sasaites nolaišanas no punkta “B” uz finišu.  

Kontrollaiks – 15 minūtes. 

 

4. Posms. Bergšrunds. 
Pacelšanas uz punktu “A”.  

Pirmais dalībnieks uzkāp pa tiesnešu margas.  

Otrais dalībnieks uzkāp pa komandas margas. Sasaites nolaišanas uz finišu.  

Kontrollaiks – 10 minūtes. 

 

5. Posms. Slīps dulferis. 
Pacelsanas uz punktu “A”. Pirmais dalībnieks uzkāp uz punktu “A”, organizējot 5 drošināšanas 

starppunktus.  

Slīps dulferis uz finišu.  

Kontrollaiks – 10 minūtes. 

 

6. Posms. Glābšanas darbi. 
Pacelšanas uz punktu”A”.  

Pirmais dalībnieks uzkāp, organizējot 3 drošināšanas starppunktus.  

Pirmais dalībnieks kļūst par viegli ievainoto (roku trauma) pēc otrā dalībnieka uzkāpšanas līdz 

pašdrošināšanai. Ievainotā nolaišanas uz finišu.  

Nolaišanas laikā ir jānodrošina ievainotā fiksācija uz nolaišanas virves neatkarīgi no vesela 

dalībnieka darbībām. Dalībnieka nolaišanas uz finišu.  

Drošināšana izmantojot apturošo mezglu.  

Kontrollaiks – 10 minūtes. 
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7. Posms. Viena virve 
Pacelšanas uz punktu “A”. Ierobežojums – 1 virve.  

Pirmais dalībnieks uzkāp, organizējot 4 drošināšanas starppunktus. Sasaites nolaišanas uz 

finišu.  

Kontrollaiks – 8 minūtes. 
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6. POSMU SHĒMAS 
 

1. posms. Kāpšana. 
 

 

 

 
 

2. posms. Margas 
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3. posms. MAP 
 

 
 

4. Posms. Bergšrunds. 
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5. Posms. Slīps dulferis. 
 

 
 

6. Posms. Glābšanas darbi. 
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7. Posms. Viena virve 

 
 

Nosacītie apzīmējumi 

 
Vienkārtīga cilpa 

 Neierobežotas ietilpības punkts 

 Drošināšanas starppunkts (starpaķis) 

 Drošīnāšanas punkts  
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