Alpīnisma komisijas
SĒDES PROTOKOLS Nr.1/2020
Rīgā,

2020. gada 12.februārī

Alpīnisma komisijas sēdē piedalās Mihaels Pietkevičs, Edgars Šāblis, Oļegs
Mirošņikovs, Vilnis Bušs.
Protokolē: Liena Miķe
Dienas kārtība
1. LAS 2019.gada Alpīnisma čempionāta vērtējums
2. LAS 2020.gada Alpīnisma čempionāta nolikums
3. Biedrības Remoss ieteikumi no 15.01.2020. un 30.01.2020.
5. Sporta klases

1. LAS 2019.gada Alpīnisma čempionāta vērtējums.
Mirošņikovs veicot analīzi par 2019.gada Alpīnisma čempionātu, secinājis, ka
atskaites problēmas ir bijis iesūtīt laikā, to nav veikuši paši dalībnieki. No čempionāta
nolikuma ir pazudusi frāze par to, ka elektroniskajā pastā jāiesniedz fails ar konkrētu
nosaukumu. Atskaitēm bijušas nepareizas virsotņu kategorijas. Attiecībā uz tām
ierosina atsauci uz avotu, kur šī kategorial ir norādīta. Ierosina, ka atskaites varētu
ievietot elektroniskajā versijā LAS mājaslapā.
Bušs norāda uz problēmām ar informācijas trūkumu sacensību kalendārā. Problēmas
bijis atrast informāciju, kam, kad, uz kādu epastu jāiesniedz čempionāta atskaites.
Nevarēja to atrast zem sacensību kalendāra.
Šāblis piekrīt Mirošņikovam par čempionāta atskaitēm mājaslapā, jautājums tikai, cik
tas aizņem vietu.
Šāblis izsaka savus novērojumus attiecībā par pārgājienu klasi. Pārejas nebija
klasificētas. Ja nav klasificētas literatūrā, tad tur, kur gāja divas meitenes pāreju 5000
m.v.j.l. tai ir stabila kategorija dēļ augstuma. Pietkevičs uz to iebilst, ka tādā gadījumā
būtu šogad jātiesā bijis tikai 1 atskaite pārgājienu klasē. Viņš tam nepiekrīt. Iesaka kā

variantu ieviest nosacījumu, ka jābūt pārgājienu klasē konkrētai kilometrāžai un
divām virsotnēm vai divām pārejām.
Vienojas pārrakstīt nolikumā - iekļaujot virsotnes/ pārejas, nenosaucot klasifikācijas.
Šāblis atskaitās par naudas izlietojumu čempionāta rīkošanā.
2. LAS 2020.gada Alpīnisma čempionāta nolikums

Vienojas iesniegt priekšlikumus par čempionāta nolikumu.
3. Biedrības Remoss ieteikumi no 15.01.2020 un 30.01.2020
Šāblis informē, ka pims vairākiem mēnešiem gāja runa, ka jātaisa tikšanās, lai runā tu
par nepieciešamajiem grozījumiem Kalnu tehnikas un sasaišu sacensību
noteikumiem.
Biedrības Remoss ir iesniegusi ieteikumus LAS Alpīnisma tehnikas sacensību
noteikumu pilnveidošanai. Problēma tā, ka šī iesniegtā informācija ir haotiska, nav
atsauces uz konkrētiem noteikumu punktiem, nav strukturēts.
Pietkevičs ierosina, ka jāsasauc komisija un lai tā strādā ar šo iesūtīto informāciju.
Mirošņikovs uzsver, ja būtu informācija atsūtīta konkstruktīvi, piemēram, to punktu
pārrakstīt tā, tajā punktā tāds komentārs, tad ar to varētu strādāt.
Vienojas, ka Šāblis epastā atbildēs biedrībai Remoss, lūdzot iesniegt komentārus
atsaucoties uz esošo noteikumu konkrētiem punktiem.
5. Sporta klases
Alpīnisma komisijas apstiprinātās sporta klases vienojas ievietot LAS mājaslapā.

