Latvijas Alpīnistu savienības
(Reģ.Nr. 40008022167 juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, LV-1013)
Kāpšanas sporta komisijas
Sēdes protokols Nr.3

Rīgā, 2018. gada 5. aprīlī
Norises vieta: Ropažu iela 140, Rīga (ieeja no Bērzpils ielas puses)
Norises laiks: no 18:00-19:45
Piedalās:
Normunds Reinbergs – Kāpšanas sporta komisijas vadītājs.
Santa Tabulevica, Gundega Meļķe, Irina Grjazeva, Jekaterina Koževņikova – komisijas
locekļi.
Linda Gruzīte
Sēdi vada: N.Reinbergs.
Protokolē: G.Meļķe.
Izskatāmie jautājumi:
1.
2.
3.
4.
5.

N.Reinberga ziņojums par IFSC sapulci Insbrukā.
Treneru kusi.
Par tiesnešu sertifikāciju.
Izlases dalībnieku PK posmos.
Finansējuma sadale.
1. N. Reinberga ziņojums par IFSC sapulci 2018. gadā Insbrukā.
Piedalījās 90 biedri no kuriem 41 balstiesības. Organizācijai ir vēlme pacelt
dalības maksu valstīm, kuras piedalās arī parlimpiskās spēlēs. Trīs darba grupās
apspriesti jautājumi par starptautisko pasākumu organizēšanu, lai sporta veids gūtu
arvien lielāku popularitāti; par stratēģisko plānošanu p finanšu piesaisti un
infrastruktūras izveidi; par sportistu valstiskās piederības maiņu; par jauniešu
sacensību formātu (liegt jauniešiem startēt PK posmos pieaugušo grupās); mainīt
atlases kritērijus uz Olimpiskām spēlēm (automātiski kvalificējas PČ pirmās
septiņas vietas); par dalības maksām IFSC sacensībām un licenču maksām.
2. Treneru apmācība. Treneru apmācības kursi ir paredzēti 17. un 18.novembrī,
kurus pasniegs sporta speciālists no Vācijas Udo Neumann . Informācija ir treneri
pieejama www.udini.com. Dalībnieki tiek aicināti iesniegt jautājumus. Aktuālā
tēma varētu būt kustību analīze.
3. Tiesnešu sertifikācija. Ir iesniegts priekšlikums veikt tiesnešu sertifikāciju, lai
nākotnē uzlabotu tiesnešu tiesāšanas darbu un sacensību kvalitāti. N.Reinbergs,
L.Gruzīte iebilst pret sertificēšanu, jo tas uzliek papildus slogu un pienākumu
cilvēkiem, kas veic šādu darbu, nav skaidrs, ko dos papildus tiesnešu treneru
apmācība. G.Meļķe un S.Tabulēvica iestājas, ka šāda sertifikācija un apmācība ir
vajadzīga līdzīgi kā treneriem. Sertifikācija un apmācība ir nepieciešama, lai

veicinātu šo iesaistīto personu izaugsmi un arī kāpšanas sporta attīstību nākotnē. Ir
jāuzrunā un jāiesaista cilvēki, lai būtu interese pLai sarīkotu augsta līmeņa
sacensības būs nepieciešami valsts tiesneši. Nerisinot šo jautājumu, nevar cerēt arī
sporta attīstību nākotnē. Nolemj, ka sākotnēji ir jāizstrādā treneru kategoriju un
sertifikācijas kritēriji, kas varētu būt par pamatu nolikuma izstrādāšanai. G.Meļķe
uzņemas izstrādāt sākotnējos kritērijus, pārējie var iesniegt priekšlikumus.
4. Izlase. N.Reinbergs informē, ka Alise Zvīgule ir izteikusi vēlmi startēt Insbrukas
PČ posmā. Tā kā ir paredzētas 5+5 kvotas, tad ir faktiski ir brīvas vietas un viņa
var startēt šajā posmā. Par pārējiem izlases kandidātu startiem PČ un PK posmos
turpmākā dalība tiks izvērtēta pēc Maskavas PK posma, turpmāk piemērojot
plūstošo reitingu. Par plūstošo reitingu ir nepieciešams veikt izmaiņas nolikumā.
L.Gruzīte atgādina, ka sakarā ar jauniešu čempionāta vietu maiņu, kas šogad
notiks Maskavā no 7. līdz 19. augustam, jaunieši ir savlaicīgi jāpiesaka visās trīs
disciplīnās.
5. Fiansējums. N.Reinbergs informē, ka no LOK naudas rezervē ir palicis 4347 EUR,
kas tomēr ir jāsadala. Ierosinājums: 300 EUR segt iztrūkstošo summu treneru
apmācībai, pārējo novirzīt izlases dalībai starptautiskās sacensībās. No šīs summas
segt dalības maksu un licenču iegādi, ceļa un uzturēšanās izdevumi. Summa
sadalāma proporcionāli gan pieaugušo, gan jauniešu komandai.
Sapulce slēgta: plkst. 19:45
Sapulces vadītājs:

N.Reinbergs

Protokolēja:

G.Meļķe
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