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PASĀKUMA MĒRĶIS: 

 Izpletņlēkšanas sporta attīstība un popularizēšana Latvijā; 

 Sporta meistarības paaugstināšana; 

 Spēcīgāko sportistu noskaidrošana piezemēšanas precizitātē ar ātrajiem 

(neklasiskiem ) izpletņiem. 

SACENSĪBU RĪKOTĀJI: 

 „Daugavpils Izpletņlēcēju sporta klubs” biedrība 

 Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija (LIF)  

 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” 

 

ATBALSTĪTĀJI: 

 Rēzeknes  izpletņlēcēju  sporta  klubs  "Latgales Pilots” 

DATUMS: 

2020. gada 11. – 13. septembrī, (rezerves datumi 2020.gada 18. – 20. septembrī). 

NORISES VIETA 

Lidlauks „Grīva”,  Daugavpils, Latvija 

VADĪTĀJI 

 Sacensību direktors: Jevģenijs  Vladimirovs 

 Galvenais tiesnesis: Natalija  Niķitina 

                      Tiesneši: Aleksandrs Belovs, Grigorijs Artamonovs,Aleksandrs Ļebedevs 

                 sekretariāts: Marina Cigrate 

 Tesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav 

minēti sacensību nolikumā.  

 Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju 

var saņemt pa tālruni +37 26777201 

 Sacensību organizatori patur tiesības aizturēt startu, mainīt sacensību gaitu, aizturēt 

vai arī apstādināt sacensības, ja tas saistīts ar bīstamiem laika apstākļiem vai citiem 

apstākļiem, kas saistīti ar drošības apdraudējumu sacensību dalībniekiem.  

 Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu. 
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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; 

 cieta ķivere. 

TEHNIKA 

 Lēcieni tiks nodrošināti no lidmašīnas AN-2, 

 Lidmašīnas ātrums 140-150 km/st, 

 Lēcienu augstums 1100 – 1200 m. ( pēc dalībnieku izvēles) 

DALĪBA 

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

Latvijas Izpletņlēkšanas Federācijas vai FAI, USPA 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: noteikta parauga (zemāk) pieteikumu, 

kas ietvert izpletņlēcēja licences numuru, un reģistrējoties sacensībās uzrāda derīgu 

izpletņu sistēmas pasi. 

 Sacensību dalībnieki uzņemas atbildību par drošības noteikumu ievērošanu 

izpletņlēkšanas laikā un par sniegto informāciju par savu sagatavošanas līmeni un 

izpletņlēkšanas sistēmas tehniskā stāvokļa pareizību.   

 Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka uzņemas 

pilnu atbildību par savas veselības atbilstību, kā arī uzņemas pilnu atbildību par 

iespējamām traumām vai veselības traucējumiem sacensību laikā. 
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SACENSĪBU PROGRAMMA 

1. Grupas akrobātikas figuras veidošana uz ātrumu komandām no 3000 metru 

augstuma. 

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

komandas un to novērtējusi tiesnešu kolēģija. 

Minimālo tūru skaits: 3. 

 Komanda sastāv no 4 cilvēkiem (3 sportisti un video operators ). 

 Ja komandas sastavā ir tikai B un C kategorijas sportisti, tad komanda startē 

kategorijā ,,Juniori,, 

 Ja komandas sastavā ir kaut viens dalībnieks ar D kategoriju (neskaitot operators) 

tad komanda startē kategorijā ,,Profi,, 

 Ja komandas pieteikumā nav pieteikts video operators, tad video operators tiek 

izvēlēts no video operatoru skaita, kuri tiek pieteikti dalībai čempionātā, ar izlozes 

palīdzību. Komanda apmaksa lēcienu operatoram. 

 Figūras  katra tūrei un lēcienu izpildes kārtības izlozi veic tiesnešu kolēģija galvenā 

tiesneša kontrolē un komandu kapteiņu klātbūtnē. 

 

SACENSĪBU LĒCIENU IZPILDES NOTEIKUMI 

 Sacensību programmā figuras veidošanā uz ātrumu ietilpst 5 lēcieni, (minimums- 3.) 

 Lēcieni grupas akrobātikā tiek izpildīti no lidmašīnas AN-2 no 3000 metru 

augstumā. Darba laiks – 30 sekundes. Atdalīšanas no lidmašīnas notiek pēc pilota 

komandām. 

 Komandu skaits katrā piegājienā ne vairāk pa divi. 

 Kad figūra ir izveidota un darba laiks atļauj, tad komanda pārkārtojās zvaigznē un 

atkal figūrā, un tā talak līdz darba laika beigām. 

 Komandām jāpabeidz figūru veidošanu augstumā ne zemāk par 1200 metriem. 

 Ja kāds no sacensību dalībniekiem atvērs izpletni zemāk par 800 metriem, tad 

komanda saņem maksimālo sodu – 25 sek.  

 Intervālam starp lēcieniem katrai komandai jābūt ne mazāk kā 45 minūtes no 

piezemēšanās momenta līdz iekāpšanai lidaparātā. 
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ATDALĪŠANĀS NO LIDAPARĀTA: 

 Pirms komandas atdalīšanas no lidaparāta, gaisa operators atrodas ārpus lidaparāta, 

ar skatu virzītu uz lidaparāta salonu, lai varētu nofilmēt komandas atdalīšanos un no 

tā brīža sākas darba laika atskaite. 

 Komandas dalībnieki atdalas no lidaparāta ar sēju pret operatoru, pa vienam, bez 

satvereniem. 

TIESĀŠANAS  NOTEIKUMI 

Grupas akrobātikā komandu sniegums tiek vērtēts, trīs tiesnešiem noskatoties video 

ierakstu. Katra lēciena ierakstu tiesneši skatās divas reizes. Pirmajā reizē skatoties video 

ierakstu normālajā ātrumā, tiek noskaidrots uz kuras darba laikā sekundes tika izveidota 

figura. Ja figura ir izveidota  un komandas ir veikuši papildus pārkārtošanas, tad no laika 

par kuru tika izveidota figūra tiks atņemtas 2 sekundes par katru pārkārtošanu. Otrā  

skatījumā samazinātā ātruma tiek vērtēta izveidotas figūras pareizība. Figura jābut 

izveidota ta, lai visi satverieni ir savās vietās. Nedrīkst vilkt dalibnieku pēc nepareiza 

satveriena, lai veidotu pareizo figuru. Ja figura izveidota nepareizi, vai vispar nav 

izveidota, tad komandai tiek pieškirts rezultats 30 sekundes. 

    Sacensībās uzvar komanda, kurai ir mazaka sekunžu summa visu izpildīto tūru rezultātā. 

    Gadījumā, kad vairākām komandām ir vienāds rezultāts, uzvar komanda, kura uzrāda 

labāko rezultātu vienā no tūrēm. Ja rezultāti pilnība sakrīt, tad uzvar komanda, kura uzrāda 

labāko rezultātu pēdējā tūrē. 

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. 

UZVARĒTĀJU  APBALVOŠANA 

Notiek  nominācijas :  

Divi komandas vertējumi grupas akrobatikā ,,Juniori,, un ,,Profi” - 1, 2, 3 vieta.  

     Un tris individuālie vērtējumi: 1, 2, 3 vieta 

 

Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar  kausiem, medaļām un diplomiem. 

Paredzētas arī dažādas pārsteiguma balvas no Aerokluba „DISK”. 2020.gadā 
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dalībniekiem ir iespējams iegādāties „ Latvijas izpletņlēkšanas čempionāts-2020’’ 

piemiņas kreklu . Pieejamo kreklu un izmēru skaits ir ierobežots. 

 

 piemiņas T-krekls ar logotipu 
Izmērs S 

( 12 EUR ) 

Izmērs M 

( 12 EUR ) 

Izmērs L 

( 12 EUR ) 

Izmērs XL 

( 12 EUR ) 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

 Sacensību organizators ar cieņu izturas pret visiem sacensību dalībniekiem un to 

privātumu.  

 Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību 

organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir ne-

pieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles 

kārtībā. 

 Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uz-

vārds,  dalībnieka grupa, starta numurs, komanda. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts 

publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-

pastu: klubs.disk.daugavpils@gmail.com. Šajā gadījumā publiski redzamajos 

sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar 

pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību 

dalībniekiem. 

 Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus 

savas personas datos. 

 Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto 

un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet 

ne tikai publicēšanai mājaslapā www.dropzone.lv, Latvijas medijos un sociālajos 

portālos. 

 Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts 

dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām 

sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī 

dalībniekam ir iespēja atrakstīties, rakstot uz e-pastu : 

klubs.disk.daugavpils@gmail.com   

PIETEIKUMI 

 Pieteikumu sacensībām jāiesūta līdz 2020.gada 11.septembrim uz e-pastu: 

klubs.disk.daugavpils@gmail.com  

 Gala pieteikumu jāiesniedz dalībniekiem ierodoties lidlaukā, bet ne vēlāk par 

2020.gada 12. septembra plkst. 08:00. 

 Pieteikuma paraugu skatīt zemāk. 

mailto:klubs.disk.daugavpils@gmail.com
mailto:klubs.disk.daugavpils@gmail.com
mailto:klubs.disk.daugavpils@gmail.com
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DALĪBAS MAKSA 

 Lēcienu cena no 1200 metru augstumā – EUR 12. 

 Dalības maksa (ietilpst 2 pusdienas un draugu  vakariņas) – EUR 30 . 

IZPLETŅU ĪRE 

 Klubā DISK pieejamas 7 sistēmas īrei (Dolphin, Sabre, Arbalet), īres maksa - 8 

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

ĒDINĀŠANA UN IZMITINĀŠANA 

 Sacensību rīkotāji nodrošina sacensību dalībnieku izmitināšanu lidlaukā – 

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

 Ir iespējams rezervēt vietas pilsētas viesnīcās (par samaksu). 

 Sacensību dalībniekiem būs iespējams pasūtīt pusdienas no rīta. Pusdienas tiks 

atvestas uz lidlauku vienreizējos traukos. 

SACENSĪBU GRAFIKS 

11.09.2020 

 
17:00 – 23:00 Dalībnieku ierašanas 

18:00– 21:00 Treniņu lēcieni 

 

12.09.2020 
 

08:00–09:00 

Mandātu komisija 

09:00-10:00 

Sacensību atklāšana 

10:30- Lēcienu sākums 

19:00 -Lēcienu beigas 

20:00 -Draugu galds 

 

13.09.2020 
 

08:00 - Lēcienu sākums 

15:00 – Lēcienu beigas 

 

              Laiks dalībnieku  

apbalvošanai tiek paziņots 

sacensību gaitā. 

 

 

PIETEIKUMA PARAUGS 

 

KOMANDAS 

NOSAUKUMS 

VĀRDS, 

UZVĀRDS 

LICENCES 

NUMURS 
KATEGORIJA 

ĪRES 

IZPLETNIS 

JĀ / NE 

NAKŠŅOŠANAS VIETA  

 KEMPINGĀ, 

 LIDLAUKĀ, 

 CITUR 
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