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KVALIFIKĀCIJAS   TURNĪRS     PIEZEMĒŠANAS   PRECIZITĀTĒ 

„DAUGAVPILS    KAUSS - 2018”   

2.POSMS 
 

 

 

PASĀKUMA MĒRĶIS: 

 Izpletņlēkšanas sporta attīstība un popularizēšana Latvijā; 

 Sporta meistarības paaugstināšana; 

 Spēcīgāko sportistu noskaidrošana piezemēšanas precizitātē ar ātrajiem ( neklasis-

kiem ) izpletņiem. 

SACENSĪBU RĪKOTĀJI: 

 „Daugavpils Izpletņlēcēju sporta klubs” biedrība 

 Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija (LIF) 

 

ATBALSTĪTĀJI: 

 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” 

 Rēzeknes izpletņlēcēju sporta klubs "LATGALES PILOTS” 

DATUMS: 

2018. gada 01. – 02. septembrī, (rezerves datumi 08. – 09. septembrī). 

NORISES VIETA 

Lidlauks „Grīva”,  Daugavpils, Latvija 

VADĪTĀJI 

 Sacensību direktors: Jevgeņijs Hatkevičs 

 Galvenais tiesnesis: Irina Turavina 

 Kont. Tālrunis : +371 29105626 

NODROŠINĀJUMS 

Sacensību rīkotāji nodrošina: 

 sacensību vietas sagatavošanu; 

 lidaparātu un lidojumu nodrošinājuma grupu; 

 tiesnešu dokumentāciju un citu aprīkojumu rezultātu fiksēšanai; 

     Prasības sportistu ekipējumam: 

 „spārnu” tipa izpletņu sistēma; 

 ar drošības ierīci aprīkots rezerves izpletnis; 

 augstuma mērītājs un/vai augstuma signalizators; 

SACENSĪBU NOLIKUMS 
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 cieta ķivere. 

TEHNIKA 

 Lēcieni tiks nodrošināti no lidmašīnas AN-2, 

 Lidmašīnas ātrums 140-150 km/st, 

 Lēcienu augstums 1100 – 3000 m. ( pēc dalībnieku izvēles) 

DALĪBA 

 Sacensībās var piedalīties sportisti, kuriem ir atjaunota, uz sacensību laiku derīga 

Latvijas Izpletņlēkšanas Federācijas izsniegta licence ar „B” vai augstāku kategoriju 

un kurus mandātu komisija ir pielaidusi pie dalības čempionātā. Dalībnieki ar „A” 

kategoriju tiek pielaisti tikai ar mandātu komisijas atļauju. 

 Dalībniekiem ir jāiesniedz mandātu komisijai: pieteikumu, kas ietvert izpletņlēcēja 

licences numuru, un reģistrējoties sacensībās uzrāda derīgu izpletņu sistēmas pasi. 

 Sacensību dalībnieki uzņemas atbildību par drošības noteikumu ievērošanu izplet-

ņlēkšanas laikā un par sniegto informāciju par savu sagatavošanas līmeni un izplet-

ņlēkšanas sistēmas tehniskā stāvokļa pareizību.      
 

SACENSĪBU PROGRAMMA 

            Sacensības notiks divās kategorijās:  

 Iesācēji – dalībnieki ar pieredzi līdz 100 lēcieniem. 

 Open klase – visiem dalībniekiem bez ierobežojuma. 

 Tūru skaits: 5 (viena tūre – viens lēciens). Tūre skaitās pabeigta, ja to pabeidz visi 

dalībnieki un to novērtējusi tiesnešu kolēģija.  

  Minimālo turu skaits: 3.  

 Maksimālais vēja ātrums – 8 m/s. 

 
SACENSĪBU LĒCIENU IZPILDES NOTEIKUMI 

 

 Lēcieni tiek izpildīti no lidmašīnas AN-2 no augstumā 1500-3000m.  

 Brīvajā kritienā dalībnieks veic uzdevumus pēc izvēles, tiek novērtēta tikai 

piezemēšanas precizitāte. 

 Piezemēšana notiek uz marķēto laukumu ( Pielikums nr.1) 

 Uzvar dalībnieks, kas savāc maksimālo punktu skaitu 5 lēcienos. 

PROTESTI 

 Rakstiskos protestus iesniedz sacensību galvenajam tiesnesim. 

 Protestā jānorāda sacensību noteikumu punktu, kurš, pēc dalībnieku viedokļa, tika 

pārkāpts. 

 Protestam jāpievieno naudas summu EUR 50 apmērā. Ja tiesnešu kolēģija ir atzinusi 

protestu pa pamatotu, tad nauda tiek atgriezta atpakaļ protesta iesniedzējam. 

Tiesnešu kolēģija izskata protestu līdz nākamās tūres sākumam. 
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UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA 

Pirmās 3 vietas tiek apbalvoti ar balvām no Aerokluba „DISK” 

PIETEIKUMI 

 Pieteikumu sacensībām jāiesūta līdz 2018.gada 01.Septembrim  uz e-pastu: 

klubs.disk.daugavpils@gmail.com 

 Gala pieteikumu jāiesniedz dalībniekiem ierodoties lidlaukā, bet ne vēlāk par 

2018.gada 01. septembra  plkst. 09:15. 

 Pieteikuma paraugu skatīt zemāk. 

DALĪBAS MAKSA 

 Lēcienu cena no 1500 metru augstumā – EUR 12. 

 Lēcienu cena no 3000 metru augstumā – EUR 17. 

IZPLETŅU ĪRE 

 Klubā DISK pieejamas 3 – 4 sistēmas īrei (Dolphin, Sabre, Arbalet), īres maksa - 7 

EUR par lēcienu + 5 EUR par locīšanu, ja nepieciešams. 

 

ĒDINĀŠANA UN IZMITINĀŠANA 

 Sacensību rīkotāji nodrošina sacensību dalībnieku izmitināšanu lidlaukā – (bezmak-

sas, tikai 12 vietas), kā arī nodrošinās telts vietas (bezmaksas). 

 Iespējams nakšņot arī kempinga mājiņās pie Sventes ezera (5 eur no cilvēka). 

 Ir iespējams rezervēt vietas pilsētas viesnīcās (par samaksu). 

 Sacensību dalībniekiem būs iespējams pasūtīt pusdienas no rīta. Pusdienas tiks atves-

tas uz lidlauku vienreizējos traukos. 

SACENSĪBU GRAFIKS 

 

01.09.2018 

 

 09:30 Mandātu komisija 

 10:00 Sacensību atklāšana 

 10:30 Lēcienu sākums 

 19:00 Lēcienu beigas 

 

 

 

02.09.2018 

 

 10:00 Lēcienu sākums 

 Laiks  dalībnieku  apbalvošanai  tiek paziņots 

sacensību gaitā. 
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PIETEIKUMA PARAUGS 

 

  

VĀRDS, UZVĀRDS  

LICENCES NUMURS  

KATEGORIJA   

VAI  IR NEPIECIEŠAMS ĪRES IZPLETNIS  

 

NAKŠŅOŠANAS   VIETA : 

 KEMPINGĀ      ___ 

 LIDLAUKĀ      ___ 

 CITUR    _____________________ 

  

  

 

 

PIEZEMĒŠANAS KORIDORS ĀTRAJIEM IZPLETŅIEM          


