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1. Distances nosacījumi 

1.1. Distance tiek organizēta pēc festivāla principa un sastāv no 8 etapiem, kuri aprīkoti saskaņā ar 
shēmām. 

1.2. Katra etapa iziešana ir pieļaujama tikai kārtībā, kāda ir norādīta konkrētā etapa aprakstā. 
1.3. Katra dalībnieka pienākums ir apmeklēt visus etapa punktus, ja etapa aprakstā nav minēts citādāk. 
1.4. Ja kopējais sasaišu skaits ir vairāk par 8 (astoņām) sasaitēm, sasaites tiek dalītas grupās, kurās 

sasaišu skaits ir ne vairāk par 8 (astoņām). 
1.5. Katra sasaišu grupa iziet distances atsevišķi. 
1.6. Visu distanču iziešanai katrai sasaišu grupai tiek iedalītas 70 (septiņdesmit) minūtes. 
1.7. Sasaišu grupas ietvaros katras konkrētas sasaites starts tiek noteikts izlozes kārtībā. 
1.8. Līdz startam sasaite saņem speciālu kartiņu, kurā tiek fiksēti katra etapa iziešana rezultāti. 
1.9. Līdz startam notiek izloze ar kuras palīdzību tiek noteikts pirmais starta etaps katrai sasaitei.. 
1.10. Sasaites starts pirmajā etapā, kurš ir izlozēts, ir obligāts. 
1.11. Tālākā startēšanas (darbības) secība etapos tiek noteikta vadoties no kartīšu skaita un secības 

pie etapa tiesneša, sasaites vēlmēm un etapa gatavības (atbrīvošanas no iepriekšējiem 
dalībniekiem). 

1.12. Katrā etapā var darboties viena sasaite. Darbības sākums tiek atļauts tikai pēc tam, kad etapu 
pilnībā atbrīvojusi iepriekšējā sasaite. 

1.13. Katram etapam ir noteikts kontrollaiks, kuram beidzoties sasaitei ir pienākums pa visīsāko 
maršrutu, palīdzot tiesnešiem, atbrīvot etapu. 

1.14. Katras sasaites pienākums ir iziet kā minimums 3 (trīs) etapus. 
1.15. Visos kvalifikācijas etapos darbojas inventāra ierobežojumi – aizliegts izmantot pusautomātiskās 

drošināšanas ierīces GRI-GRI (raž. Petzl) vai analogu citu ražotāju inventāru un ierīces.  
1.16. Visi starta un finiša punkti ir nosacīti klinšu plaukti, ja etapa aprakstā nav noteikts savādāk. 
1.17. Startu dod  distances priekšnieks vienlaicīgi visām sasaitēm un to dublē etapu tiesneši. 
1.18. Par katru izietie etapu sasaite saņem ieskaites punktus, saskaņā ar izieto etapu (ieskaites punktu 

skaits par katru etapu ir norādīts etapa aprakstā).  
1.19. Atkārtota etapa iziešana tiek pieļauta tikai pēc tam, kad ir izieti visi distances etapi. 
1.20. Ieskaitē tiek ņemti vērā tikai pilnībā izieti etapi. 
1.21. Visos pacelšanās etapos pirmajam dalībniekam ir obligāta tiesnešu augšējā drošināšana. Otrajam 

dalībniekam ir jābūt nodrošinātai komandas (sasaites) augšējai drošināšanai 
1.22. Visos nolaišanās etapos – dulferos – ir jābūt nodrošinātai sasaites augšējai drošināšanai, ja etapa 

aprakstā nav noteikts savādāk. 
1.23. Viss ekipējums kā etapos, tā arī starp etapiem, tiek transportēts (pārvietots) tikai tam atrodoties 

piekabinātam pie dalībniekiem vai mugursomās. 
1.24. Etaps skaitās iziets pēc tam, kad sasaites dalībnieki noņem savas pašdrošināšanas etapa finišā un 

atbrīvo no sava inventāra visus tiesnešu punktus vai arī paziņo par pazaudētu to inventāru, kurš 
palicis (nav noņemams) no tiesnešu punktiem.  

 

2. Izmaiņas sodu tabulā 

2.1. Etapa un distances nosacījumu neizpilde - noņemšana 
2.2. Par visiem pārkāpumiem (izņemot tos, kuri norādīti šo nosacījumu 2.1. punktā), par kuriem saskaņā 

ar noteikumiem ir paredzēta noņemšana, sasaite pa visīsāko ceļu atbrīvo etapu un saņem 30 soda 
punktus. 

2.3. Par atteikšanos iziet etapu, kurš izlozēts sasaitei kā pirmais, sasaite saņem 100 soda punktus. 
2.4. Par šo noteikumu 1.13. punkta nosacījumu neizpildīšanu sasaite saņem 20 soda punktus. 
2.5. Par šo noteikumu 1.14. punkta nosacījumu neizpildīšanu sasaite saņem 100 soda punktus 
2.6. Tehnikas soda punkti, kuri tiek saņemti par līdz galam neizietu etapu, netiek anulēti. 
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3. Rezultāta noteikšana 

3.1. Sasaites rezultāts tiek aprēķināts pēc formulas : 
S = U - N 

, kur  U – punktu summa, kuru sasaite ir saņēmusi par izietiem etapiem; 
N – soda punktu summa. 
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4. Etapu apraksts 

 

1 etaps. Pārceltuve 

Pārceltuves organizēšana no punkta A uz punktu B.   
Pirmais dalībnieks no punkta A nokļūst punktā B pa tiesnešu margām ar komandas drošināšanu. 
Otrais dalībnieks no punkta A nokļūst punktā B pa pārceltuvi, kuru organizējusi pati sasaite, 
ņemot vērā ierobežojumu zonu. 
Tālāk notiek sasaites nolaišanās ar dulferi no punkta B uz Finiša laukumu ar attiecīgu komandas 
margu novākšanu.  
Kontrollaiks : 15 minūtes. 

Punkti - 15 

 

2 etaps. Kāpšana  

Sasaites pacelšanās no starta uz punktu A. 
Pirmais dalībnieks to veic kāpjot un ieāķējot 5 drošināšanas punktus.  
Sasaite nolaižas ar dulferi no punkta A līdz Finiša laukumam caur ierobežojumu zonu. 
Finišā visam inventāram jābūt piekabinātam vai nu Finiša punktā vai pie dalībniekiem. 
Kontrollaiks : 10 minūtes. 

Punkti - 10 

 

3 etaps. Traverss 

Visā etapa garumā sasaitei ir jāpārvieto kontrolsvars, kura svars ir 10 kilogrami. 
Posms Starts – punkts A ir traverss, kurš aprīkots ar 7 punktiem, kuros stiprināt trepītes. Trepīšu 
izmantošana dalībniekiem ir obligāta. 
Pirmā dalībnieka pārvietošanās no Starta uz punktu A notiek viņam ieāķējot (organizējos) 5 
drošināšanas punktus. 
Otrā dalībnieka pārvietošanās no Starta līdz punktam A.  
Finišs tiek fiksēts abiem dalībniekiem nostājoties uz pašdrošināšanām punktā A un tad, kad ir 
noņemta komandas virve. 
Kontrollaiks : 14 minūtes. 

Punkti - 20 

 

4 etaps.  Grūtā kāpšana 

Sasaites pacelšanās no Starta uz punktu A. 
Pirmais dalībnieks to veic ar kāpšanu un organizējot 5 drošināšanas punktus. 
Otrais dalībnieks to veic ar kāpšanu un viņam jābūt nodrošinātai komandas augšējai 
drošināšanai. 
Sasaites nolaišanās notiek ar dulfera paņēmienu no punkta A uz Finiša laukumu. 
Kontrollaiks : 10 minūtes. 

Punkti - 15 

 

5 etaps. Viena virve   

Sasaite paceļas no Starta uz punktu A. 
Virvju inventāra ierobežojums – sasaite drīkst izmantot vienu virvi. 
Pirmais dalībnieks to veic ar kāpšanu un organizējot 5 drošināšanas punktus. 
Punktā A notiek sasaites vadošā dalībnieka maiņa. 
Sasaites nolaišanās notiek ar dulfera paņēmienu no punkta A uz Finiša laukumu. 
Kontrollaiks : 15 minūtes. 

Punkti - 15 
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6 etaps. Glābšanas darbi 

Šī konkrētā etapa iziešana ir pieļaujama trijos dažādos variantos ņemot vērā katras sasaites 
sagatavotību un sasaites taktiku. Pie ievainotā pacelšanas vai nolaišanas, izņemot augšējo 
drošināšanu, obligāti jābūt izmantotai atsevišķai transporta virvei uz kuras jāatrodas 
bloķējošiem elementiem. 
Starta un finiša laukumi nosacīti atrodas uz zemes (nevis klinšu plauktiem). 
 
1 variants 

Sasaite paceļas no Starta līdz punktam A. 
Pirmais dalībnieks pa tiesnešu margām. 
Otrais dalībnieks pa komandas organizētām margām. 
Pēc nostāšanās uz pašdrošināšanas punktā A, sasaites otrais dalībnieks kļūst par „viegli 
ievainoto” – viņam ir roku trauma. 
Tālāk seko viegli ievainotā nolaišana uz Finiša laukumu. 
Viegli ievainotais „kļūst vesels” Finiša laukumā. 
Sasaites pirmais dalībnieks arī nolaižas uz Finiša laukumu. 
Kontrollaiks : 15 minūtes. 

Punkti - 15 

 
2 variants 

Sasaite paceļas no Starta līdz punktam A. 
Pirmais dalībnieks pa tiesnešu margām. 
Pēc sasaites pirmā dalībnieka nostāšanās uz pašdrošināšanas punktā A, sasaites otrais 
dalībnieks kļūst par „viegli ievainoto” – viņam ir roku trauma. 
Sasaites pirmajam dalībniekam viņš ir jāpaceļ uz punktu A. 
Pēc tam, kad „viegli ievainotais” ir uzlikts uz pašdrošināšanas punktā A, viņš „kļūst vesels” un 
tālāk var darboties pats. 
Sasaite nolaižas ar dulferi uz Finiša laukumu. 
Kontrollaiks : 15 minūtes. 

Punkti - 25 

 
3 variants 

Sasaite paceļas no Starta līdz punktam A. 
Pirmais dalībnieks pa tiesnešu margām. 
Pēc sasaites pirmā dalībnieka nostāšanās uz pašdrošināšanas punktā A, sasaites otrais 
dalībnieks kļūst par „viegli ievainoto” – viņam ir roku trauma. 
Sasaites pirmajam dalībniekam viņš ir jāpaceļ uz punktu A. 
Pie pacelšanas ir jābūt nodrošinātai „ievainotā” fiksācija uz pacelšanas virves neatkarīgi no 
pacelšanas darbu veicošā dalībnieka darbībām. 
 
Pēc tam, kad „viegli ievainotais” ir uzlikts uz pašdrošināšanas punktā A, notiek „viegli ievainotā” 
dalībnieka maiņa. Par „viegli ievainoto” kļūst sasaites pirmais dalībnieks. 
Tālāk notiek „viegli ievainotā” dalībnieka nolaišana uz Finiša laukumu. 
Viegli ievainotais „kļūst vesels” Finiša laukumā. 
Sasaites otrais dalībnieks pēc tam arī nolaižas uz Finiša laukumu. 
Kontrollaiks : 18 minūtes. 

Punkti - 35 
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7 etaps. Margas  

Pirmā dalībnieka pārvietošanās uz punktu A notiek traversā organizējot 3 drošināšanas punktus. 
Otrais dalībnieks pārvietojas pa horizontālām komandas margām. Priekš pārvietošanās otrajam 
dalībniekam (rokām) atļauts izmantot tikai komandas margas. 
Finišs tiek fiksēts pēc tam, kad abi dalībnieki punktā A ir nostājušies uz pašdrošināšanām un 
noņēmusi komandas virves. 
Kontrollaiks : 10 minūtes. 

Punkti - 10 

 

 

 

8 etaps. Mākslīgie atbalsta punkti (MAP)  

Pirmais dalībnieks paceļas no Starta uz punktu A izmantojot mākslīgos atbalsts punktus (MAP) 
un organizējot 5 drošināšanas punktus.  
Otrais dalībnieks arī paceļas uz punktu A izmantojot MAP. Punktā A notiek sasaites vadošā 
dalībnieka maiņa. 
Sasaites nolaišanās no punkta A uz Finiša laukumu. 
Kontrollaiks : 13 minūtes. 

Punkti - 25 
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5. Etapu shēmas 

 

1 etaps. Pārceltuve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 etaps. Kāpšana 
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3 etaps. Traverss   

 

 

 
 

4 etaps. Grūtā kāpšana 

 

 
 

5 etaps. Viena virve  
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6 etaps. Glābšanas darbi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 etaps. Margas   
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8 etaps. Mākslīgie atbalsta punkti (MAP)   
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