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FINĀLA DISTANCE 

 

1. Vispārējie nosacījumi 

1.1. Sasaites uzdevums ir veikt distanci no starta līdz finišam, ievērojot distance nosacījumus 

un saskaņā ar pieteikto distances veikšanas taktiku. 

1.2. Katram sasaites dalībniekam jāapmeklē visi distances punkti. 

1.3. Visas drošināšanas stacijas ir „klinšu plaukti”, ja posma aprakstā nav noteikts savādāk. 

1.4. Visos posmos nolaišanās ir dulferi. 

1.5. Posma pirmais dalībnieks tiek nodrošināts ar tiesnešu augšējo drošināšanu, otrs ar 

komandas augšējo drošināšanu 

1.6. Nolaišanās posmos abiem dalībniekiem nepieciešama augšējā komandas drošināšana. 

 

2. Posmi un drošināšanas punkti 
2.1. Distance sastāv no 5 posmiem. 

2.2. Starts punktā A. 

2.3. Finišs punktā F. 

 

3. Taktika 
3.1. 10 minūtes pirms pirmās sasaites starta visām sasaitēm jāiesniedz distances veikšanas 

taktikas shēma, kurā jānorāda: 

� plānotais distances veikšanas laiks (minūtēs); 

� pirmā dalībnieka numuru А-В posmā; 

� otrā dalībnieka pārvietošanās veidu uz punktu С; 

� pirmā dalībnieka numuru posmā D-E; 

� katra dalībnieka pārvietošanās veidu uz punktu F. 

 

4. Kontrollaiks 

4.1. Pirmais kontrollaiks: pirmā dalībnieka ierašanās punktā С - 20 minūtes. 

4.2. Kopējais kontrollaiks: 45 minūtes. 

 

5. Sodu tabulas izmaiņas 

5.1. Neatbilstība pieteiktajam plānotajam distances veikšanas laikam – 0,2 soda punkti par 

katru faktiskā un pieteiktā laika starpības minūti. Tiek uzskaitītas tikai veselas minūtes. 

5.2. Tiek pieļauta viena „noraušanās” А-В, D-E un В-С posmos. Par pirmo noraušanos sasaite 

saņem 10 soda punktus. 

5.3. Pēc atkārtotas noraušanās sasaite tiek noņemta no distances. 

5.4. Par pirmā kontrollaika pārsniegšanu sasaite saņem 300 soda punktus un par distances 

veikšanas laiku tiek uzskatīts kopējais kontrollaiks. 

5.5. Par kopējā kontrollaika pārsniegšanu sasaite saņem 100 soda punktus un par distances 

veikšanas laiku tiek uzskatīts kopējais kontrollaiks. 

5.6. Sasaites rezultāts tiek aprēķināts: 

S =t + 0,01 tN 

t – distances veikšanas laiks;   
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N – soda punktu summa. 
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6. Distances posmu apraksts 
6.1. Posms 1. А-В 

6.1.1. Pirmā dalībnieka pacelšanās uz punktu В izmantojot drytooling paņēmienus. 

6.1.2. Atļauts izmantot tikai iemarķētās aizķeres; 

6.1.3. Kāpšanai un drošināšanas starpāķiem drīkst izmantot tikai speciāli marķētus sienas 

stacionāros āķus; 

6.1.4. Pirmajam dalībniekam А-В posmā nepieciešams izveidot 4 drošināšanas starpāķus; 

6.1.5. Punktā B vadošā maiņa. 

 

6.2 Posms 1. В-С 

6.2.1 Pirmā dalībnieka pacelšanās uz punktu C izmantojot drytooling un mākslīgos 

atbalsta punktus. 

6.2.2 . Atļauts izmantot tikai iemarķētās aizķeres 

6.2.3 Kāpšanai un drošināšanas starpāķiem drīkst izmantot tikai speciāli marķētus 

sienas stacionāros āķus; 

6.2.4 Pirmajam dalībniekam B-C posmā nepieciešams izveidot 4 drošināšanas 

starpāķus 

 

6.3. Posms 3. С-D 

6.3.1. Nolaišanās punktā D. 

6.4. Posms 4. D-E-F 

6.4.1. Pirmais dalībnieks posmu veic kāpjot, izmantojot 4 starpāķus līdz punktam E. 

6.4.2. Otrajam dalībniekam punkta apmeklējums nav obligāts. 

6.4.3. Pāreja uz punktu F divos veidos: 

� svārsts 

� slīpais dulferis 
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FINĀLA DISTANCE 
 

 

 

Sasaišu   

 

 

TAKTIKAS PIETEIKUMS 

 

Posms Taktikas prasības Sasaišu pieteikums 

A-B 1.dalībnieka numurs  

B-C otrā dalībnieka 

pārvietošanās veids 

uz punktu С 

 

D-E 1.dalībnieka numurs  

 

D-E-F 

 

katra dalībnieka 

pārvietošanās veids 

uz punktu F. 

 

 

Plānotais distances veikšanas laiks 

(minūtēs) 

 

 

 


