IFSC Europe ārkārtas pilnsapulce, Nirnberga, 23.11.2019.
Piedalās 16 valstis, 4 pārstāvētas ar pilnvarām
Latviju pārstāv LAS kāpšanas komisijas vadītājs Normunds Reinbergs
9:00 – 10:30 Seminārs veltīts sporta attīstībai
1. Lai novērstu svara problēmas jauniem sportistiem no 2020 gada jauniešu grupām varētu par 0,5
celt prasību ķermeņa masas indeksam
2. Šajā pasšā kontekstā kā ārkārtas mēru varētu liegt Youth A dalību PK posmos, tomēr par šiem
jautājumiem vēl ir jālemj IFSC valdei
3. Eiropas jaunatnes kausos kā obligātu ieviesīs video demonstrāciju
4. 2021.gada kalendāra uzmetums parādīsies 2020.gada sākumā
a. Sakarā ar lielo dalībnieku skaitu varētu – organizēt kvalifikācijas kārtu piektdienas vakarā
Juniors grupām
b. Samazināt kvotu katrai valstij
c. Vai juniorus pievienot pieaugušo sacensībām
5. Izmaiņas reģistrācijas laikiem:
a. 15 dienas pirms sacensībām – dalībnieku skaits par kuru arī sagatavo rēķinu par dalības
maksām
b. 5 dienas pirms sacensībām – vārdi
c. 1 diena pirms sacesībām – reģistrācija pār pāaugstinātu maksu
6. Par maršrutu licējiem:
a. Lai iekļautos slēgtajā maršrutu licēju lokā (32 cilvēki Pasaulē) Krievija piedāvā aspirantu
vietas tās organizētajās starptautiskajās sacensībās
b. Iespējams EČ un EK būs pa vienai “stažiera” vietai
c. Par šo darbu varēs saņemt izvērtējumu un rekomendācijas, kas ir viens no
nosacījumiem, lai kļūtu par IFSC maršrutu licēju1
11:30 – 15:00 IFSC Europe pilnsapulce
1. Sakarā ar nepilnībām Olimpiskajā atlases procedūrā Tulūzā būs 2 papildus dalībnieki
2. 2020.gadā IFSC Europe organizēs treneru un maršrutu licēju kursus/seminārus
3. Diemžēl 2020.gads nāks ar izmaksu celšanos:
a. Komandas reģistrācijas maksa no 200 uz 300 EUR
b. EYCH no 30 uz 40 EUR
c. No jauna ievista IFSC Europe dalības maksa kas 2020 gadā būs 300, un 2021.gadā 500
EUR admisnistratīvās kapacitātes stiprināšanai un kursu organizešanai
4. Tika atgādināts ka nez kāpēc no tālāk virzītām tēmām pēc IFSC stratēģiskās plānošanas sapulces
no dienas kārtības ir pazuduši jautājumi:
a. par atklātību un caurskatāmību lēmumu pieņemšanas procesā un
b. Parakāpšanas sacensībām
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Par šo tēmu ļoti interesants un analītisks, t.s. spekulatīvs raksts otrajā Routesetter žurnālā

5. 2020.gadā IFSC Europe pilnsapulce notiks Portugālē, Figueira da Foz
6. 2021.gadā IFSC Europe pilnsapulce notiks Lielbritānijā, Mančesterā
7. Neoficiāli guvām atbalstu par LAS nostāju jautājumā par gaidāmajām izmaiņām sporta
finasēšanas modelī Latvijā, un nepieciešamības gadījumā IFSC Europe ie gatava iesaistīties
jautājuma risināšanā ar atbalsta vēstuli atbilstošajām instancēm.

