Latvijas atklātā izpletņlēkšanas čempionāta nolikums.
Daugavpils 09.09.2022-11.09.2022
Pasākuma mērķis
Izpletņlēkšanas sporta attīstība un popularizēšana Latvijā;
Sporta meistarības paaugstināšana;
Spēcīgāko komandu noskaidrošana grupas akrobātikā.
Spēcīgāko sportistu noskaidrošana piezemēšanās precizitātē.
Sacensību rīkotāji
Klubs D.I.S.K. sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde”. Atbalsta
Latvijas Izpletņlēkšanas Federācija (LIF)
Norises datumi
2022. gada 09. līdz 11. septembris
Norises vieta
Lidlauks „Grīva”, Daugavpils
Nodrošinājums
Sacensību rīkotāji nodrošina:
• sacensību vietas sagatavošanu;
• lidaparātu un lidojumu nodrošinājuma grupu;
• tiesnešu dokumentāciju un citu aprīkojumu rezultātu fiksēšanai;
Prasības sportistu ekipējumam:
•
•
•
•
•

„spārna” tipa izpletņu sistēma;
ar drošības ierīci (AAD) aprīkots rezerves izpletnis;
augstuma mērītājs un/vai augstuma signalizators;
cietā ķivere grupu akrobātikas un piezemēšanās precizitātes disciplīnās uz ātrgaitas izpletņiem;
mīkstā ķivere pieļaujama klasiskajā piezemēšanas precizitātes disciplīnā.

Tehnika
Lēcieni tiks nodrošināti no lidmašīnas AN-2,
Lidmašīnas ātrums 120-150 km/st,
Lēcienu augstums 1200 – 2500 m.

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.
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.
Sacensību programma:
1. Grupas akrobātikas figūras veidošana uz ātrumu komandām no 2500 metru augstuma.
• Kārtu skaits: 5 (viena kārta – viens lēciens). Kārta skaitās pabeigta, ja to pabeidz visas
komandas un to novērtējusi tiesnešu kolēģija. Minimālo kārtu skaits: 3.
• Komanda sastāv no 4 cilvēkiem (3 sportisti un video operators).
• 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.
• Izlozi veic tiesnešu kolēģija.
2. Piezemēšanas precizitāte
Individuāli no 1200 metru augstuma, vai no 2500 metru augstuma tiem, kas piedalās grupas
akrobātikā.
• Pieteiktie sacensību dalībnieki tiek sadalīti trīs grupās:
1. Dalībnieki ar klasiskiem izpletņiem ( piezemēšana uz Elektronisko mērķi )
2. Dalībnieki ar ātrajiem izpletņiem kupolu noslodzes (wingload) līdz 1.3 ( piezemēšana uz
laukumu )
3. Dalībnieki ar ātrajiem izpletņiem kupolu noslodzes (wingload) virs 1.3 ( piezemēšana uz
laukumu )
• Tūru skaits: 5 (viena tūre – viens lēciens). Tūre skaitās pabeigta, ja to pabeidz visi dalībnieki un
to novērtējusi tiesnešu kolēģija.
• Minimālo tūru skaits: 3.
• Maksimālais vēja ātrums – 8 m/s.
Izloze
Figūras katra tūrei un lēcienu izpildes kārtības izlozi veic tiesnešu kolēģija galvenā tiesneša kontrolē
un komandu kapteiņu klātbūtnē.

Sacensību lēcienu izpildes noteikumi
• Sacensību programmā figūras veidošanā uz ātrumu ietilpst 5 lēcieni, (minimums – 3.)
• Lēcieni grupas akrobātikā tiek izpildīti no lidmašīnas AN-2 no 2500 metru augstumā saskaņā ar
pilota komandu.
• Darba laiks – 25 sekundes.
• Komandu skaits katrā piegājienā ne vairāk pa 3 (trīs).
• Intervāls starp komandu atdalīšanos ne mazāk kā 10 sekundes.
• Kad figūra ir izveidota un darba laiks atļauj, tad komanda pārkārtojās zvaigznē un atkal figūrā,
un tā 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.
Atdalīšanās no lidaparāta:
• Pirms komandas atdalīšanās 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 atdalās no lidaparāta ar sēju pret operatoru, pa vienam, bez satvērieniem.
• Lēcieni tikai uz piezemēšanas precizitāti tiek izpildīti no lidmašīnas AN-2 no 1200 metru
augstumā, vienā piegājienā ne vairāk ka 5 dalībnieki. Atdalīšanās pa vienam ar 3 sekunžu
intervālu.
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 figūra.
Ja figūra 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.
Figūrai ir jābūt izveidotai tā, lai visi satvērieni atrastos tiem noteiktajās vietās. Netiek pieļauta
dalībnieka pievilkšana/pārvilkšana pēc nepareiza satvēriena pareizas figūras izveidošanai. Ja figūra ir
izveidota nepareizi vai nav izveidota vispār, komandai tiek automātiski piešķirts rezultāts 25 sekundes.
Sacensībās uzvar komanda, kurai ir mazāka sekunžu summa visu izpildīto kārtu 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.

Piezemēšanās precizitātē dalībnieku rezultāts tiek vērtēts pēc pirmā pieskāriena virsmai.
Sacensībās ar klasiskiem izpletņiem uzvar dalībnieks kuram ir mazāka centimetru summa visu izpildīto
kārtu rezultātā.
Sacensībās ar ātrajiem izpletņiem uzvar dalībnieks kuram ir maksimālais punktu skaits visu izpildīto
kārtu rezultātā.
•

•

Ar klasiskiem izpletņiem – rezultāts tiek piefiksēts ar precizitāti 1 centimetrs.
o Pieskāriens mērķim no 0-16 cm.
o Piezemēšanās ārpus mērķa -tiek ieskatīta, kā 17 cm.
Ar ātrajiem izpletņiem- rezultāts tiek piefiksēts vizuāli, ar precizitāti 1 metrs, izmantojot
apzīmēto laukumu (pielikums Nr.1)
o Piezemēšanās ārpus laukuma -tiek reģistrēta kā 11 metri.

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 par
pamatotu, tad nauda tiek atgriezta atpakaļ protesta iesniedzējam.
Tiesnešu kolēģija izskata protestu līdz nākamās kārtas sakumam.

Uzvarētāju apbalvošana
Notiek 4 nominācijas
Viena nominācija komandām:
Grupu akrobātika - 1, 2 , 3 vieta.
Katra no trīs komandām tiek apbalvota ar kausu. Komandu dalībnieki ar medaļām un diplomiem.
Un trīs individuālie vērtējumi:
1.Dalībnieki ar klasiskiem izpletņiem ( piezemēšana uz Elektronisko mērķi ) 1, 2 , 3 vieta
2.Dalībnieki ar ātrajiem izpletņiem kupolu noslodzes (wingload) līdz 1.3 ( piezemēšana uz laukumu )
1, 2 , 3 vieta
3.Dalībnieki ar ātrajiem izpletņiem kupolu noslodzes (wingload) virs 1.3 ( piezemēšana uz laukumu )
1, 2 , 3 vieta
Precizitātes nomināciju uzvarētāji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem.

Dalības pieteikumi
Pieteikumu sacensībām jāiesūta līdz 2022. gada 08. septembrim uz e-pastu:
disk.daugavpils@gmail.com
●
Gala pieteikumu jāiesniedz dalībniekiem ierodoties lidlaukā, bet ne vēlāk par 2022. gada 09.
septembri plkst. 12:00.
●
Pieteikuma paraugu skatīt zemāk.
●

Dalības maksa
Lēcienu cena katram dalībniekam no 2500 metru augstumā – EUR 25.
Lēcienu cena no 1200 metru augstumā – EUR 19.
Izpletņu īre
Klubā DISK pieejamas nomas sistēmas.
Ēdināšana un nakšņošana
Sacīkšu rīkotāji nodrošina dalībnieku izmitināšanu lidlauka teritorijā:
•
•
•
•
•

Moduļi ar gultām – 12 vietas
Guļvietas angārā – 20 vietas (nepieciešams guļammaiss un paklājiņš)
Telts vietu skaits ir neierobežots.
Ir iespēja izvietot arī Daugavpils pilsētas viesnīcās par atsevišķu samaksu.
Sacīkšu laikā lidlaukā darbosies virtuve ar ledusskapjiem, mikroviļņu krāsni un tējkannu.

Sacensību grafiks
09.09.2022
12:00 – 14:00 Mandātu komisija
15:00 – 15:30 Čempionāta atklāšana
17:00 – Lēcienu sākums
21:00 – Lēcienu noslēgums
10.09.2022
08:00 Lēcienu sākums
21:00 Lēcienu noslēgums
11.09.2022
08:00 Lēcienu sākums
Laiks dalībnieku apbalvošanai tiek paziņots sacensību gaitā 11.09.2022.

“LATVIJAS ČEMPIONĀTS IZPLETŅLĒKŠANĀ - 2022”
Daugavpils, Latvija
2022. gada 09.-11. septembri
REĢISTRĀCIJAS
ANKETA (PIETEIKUMS)
1. Vārds ____________________________ Uzvārds ______________________________________
2. Personas kods ____________________________
3. Faktiskā dzīvesvieta ______________________________________________________________
4. Lēcienu skaits (pavisam) __________________________________________________________
5. Licences Nr. __________, kategorija_________, izsniegšanas datums_________________ derīga
līdz / datums / __________________
6. Personīgais svars (kg) _________________
6. Tālrunis (mobilais): __________________
7. E-mail: _________________________________, __________________________________
Izpletņa modelis

Sērijas numurs

Izlaiduma datums Salikšanas datums/
regl. datums

Pamata kupols
Rezerves kupols
Sistēmas
konteineris
Drošības ierīce
Ar savu parakstu APLIECINU, ka visas ziņas, ko sniedzu biedrībai “Daugavpils izpletņlēcēju
sporta klubs” ir patiesas
Ar šo PIEKRĪTU manu datu apstrādei saskaņā ar biedrības “Daugavpils izpletņlēcēju sporta
klubs” Privātuma politiku. APLIECINU, ka NECELŠU nekādus iebildumus attiecībā uz to
2022. gada “______” _________________________________________
(paraksts)
Pārbaudīts:
Instruktors: _______________________________________________ (vārds, uzvārds, paraksts)

“LATVIJAS ČEMPIONĀTS IZPLETŅLĒKŠANĀ - 2022”
Daugavpils, Latvija
2022. gada 09.-11. septembri
NOTEIKUMI IZPLETŅLĒCĒJAM
Biedrības “Daugavpils izpletņlēcēju sporta klubs” lidlauka “Griva” (turpmāk - D.I.S.K.) teritorijā ir
AIZLIEGTS :
•
bez instruktora atļaujas izmainīt lēciena uzdevumu;
•
bez instruktora atļaujas veikt jebkādu detaļu nomaiņu izpletņa sistēmā, veikt lēcienus ar svešu
izpletni, kā arī piedāvāt vai ļaut veikt lēcienus citai personai ar jums piederošu izpletņi;
•
“A”, “B”, “C' kategoriju izpletņlēcējiem aizliegts veikt lēcienus ar izpletni bez drošības
aprīkojuma uz izpletņa sistēmas;
•
tuvoties lidmašīnai no dzinēja puses, iekāpt vai izkāpt lidmašīnā bez instruktora vai lidotāja
klātbūtnes;
•
tuvoties helehopteram no aizmugurējās puses, iekāpt vai izkāpt helehopteri bez instruktora vai
lidotāja klātbūtnes;
•
atrasties vietā kur tiek gatavoti izpletņi lēcienam vai veikta izpletņlēcēju instruktāža pirms
lēciena personām , kuras netiek sagatavotas vai patstāvīgi gatavojas lēciena veikšanai;
•
atrasties lidaparāta pacelšanās – nolaišanās, kā arī kustības virzienā no stāvlaukuma un atpakaļ
lidlauka teritorijā;
•
atvērt izpletni zemāk par 800 m;
•
piezemējoties ar izpletni, veikt pagriezienus vairāk nekā par 90 grādiem, 100 m augstumā un
zemāk.
KATRAM IZPLETŅLĒCĒJAM JĀIEGAUMĒ:
•
priekšroka ir tam, kurš atrodas zemāk (tai skaitā skatītājiem), ”studentiem”, tandem –
instruktoriem un izpletņlēcējiem kuri piezemējas ar rezerves izpletni;
•
piezemēšanās manevram jābūt saprotamam klātesošajiem;
•
piezemēšanās taisne nedrīkst šķērsot pārējo piezemēšanās virzienu;
•
nevadiet izpletni tā, lai citiem izpletņlēcējiem jūsu dēļ ir jāmaina piezemēšanās virziens vai arī
tiem rodas draudi iekļūt jūsu izpletņa radītajā gaisa retinātajā (turbulences) strāvā;
•
tīši nepiezemējaties pa vējam vai šķērsām tam, tas rada sadursmes bīstamību un maldina tos
kuri vēl nav piezemējušies.
Piekrišana un atbrīvošana no atbildības (lūdzu atzīmēt X) - šis ir obligāta prasība, lai izpletņlēcējs
tiktu pielaists pie lēkšanas ar izpletni, vai vizināšanos ar lidmašīnu:
Ar savu parakstu APLIECINU, ka esmu iepazinos ar augstāk minētiem noteikumiem un uzņemos
pilnīgu atbildību gadījumos, kad tīši vai aiz neuzmanības pārkāpšu uzvedības un izpletņlēkšanas
noteikumus lidlauka.
Ar šo PIEKRĪTU manu datu apstrādei saskaņā ar biedrības “Daugavpils izpletņlēcēju sporta

klubs” Privātuma politiku. APLIECINU, ka NECELŠU nekādus iebildumus attiecībā uz to.
Ar savu parakstu APLIECINU pirms lēkšanas ar izpletni vai vizināšanās ar lidmašīnu esmu
brīdināts un saprotu , ka izpletņlēkšana kā arī cita veida nodarbošanās, saistīta ar aviāciju, ir potenciāli
bīstama. Tādēļ ka saistīta ar paaugstinātu risku pat tad ja ir bijuši ievēroti visi nepieciešamie drošības
tehnikas noteikumi kas ir atkarīgi no instruktoru, lidotāju, apkalpojošā personāla un manis paša puses.
Augstāk minētās nodarbošanās rezultātā pastāv varbūtība gūt savainojumus , kaulu lūzumus vai cita
veida traumas kuru seku rezultātā var iestāties nāve. Sakarā ar to paziņoju ka traumu vai jebkura cita
veida un smaguma savainojumu gūšanas gadījumā, kurus es varu gūt manis paša neuzmanības ,
paviršības vai pārlieku lielas pāšpaļāvības, neparedzēta apstākļa vai neparedzētu apstākļu sakritības
gadījumā, kuri nav atkarīgi no drošības pasākumiem kurus ir veicis “D.I.S.K.” biedrības personāls
Ar savu parakstu APLIECINU un APŅEMOS neizteikt “D.I.S.K.” biedrībai pretenzijas un
nesniegt prasību tiešā likumdošanā paredzētajā kārtībā, saistībā ar materiālo vērtību atlīdznāšanu,
morālo un fizisko kaitējumu atlīdzību, kompensāciju izmaksu par ārstniecības un veselības
atjaunošanas veiktajiem izdevumiem pēc nelaimes gadījuma, kā arī manu materiālo nodrošinājumu
iegūtās darba nespējas gadījumā.
Vārds, uzvārds:
Personas kods:
Pases dati (sērija, nr.)
Dzīves vietas adrese:
Kontakttālrunis:
E-mail:
_____/______/20_____
__________________________
Vieta: lidlauks «Griva Zapadnaja»,
Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts

(paraksts)

