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LATVIJAS REPUBLIKAS KĀPŠANAS SPORTA IZLASES IZVEIDES 
NOLIKUMS 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību un kritērijus pēc kuriem Latvijas Alpīnistu Savienības (turpmāk 

tekstā – LAS) Kāpšanas sporta komisija (turpmāk tekstā – KSK) apstiprina Latvijas 

Republikas kāpšanas sporta (turpmāk tekstā – KS) izlases dalībnieku sastāvu. KS izlase ir 

Latvijas labākie kāpēji, kuru sportiskais potenciāls tiek sistemātiski attīstīts ar mēr i 

piedalīties starptautiskās sacensībās, sasnie t aizvien au stākus rezultātus un popularizēt 

Latvijas vārdu pasaulē, kā arī veicināt sabiedrības interesi par kāpšanas sportu. 

 

2. KS izlases sastāvu apstiprina LAS KSK, katru  adu, līdz 30.janvārim uz vienu  adu, līdz 

kārtējā gada 31.decembrim.  

 

3. KS izlases sastāvu veido trijās kāpšanas disciplīnās (boulderin s,  rūtā kāpšana, 

ātrumkāpšana). KS izlases sastāvu veido pamatsastāvs un rezervisti, pieau ušo un jauniešu 

konkurencē, atseviš i starp vīriešiem un sievietēm, un izlases kandidāti ar mēr i sa atavot 

jaunākos dalībniekus izlases pamatsastāvam, atseviš i starp zēniem un meitenēm. 

 

4. KS izlases pamatsastāvu un rezervistus apstiprina četrās  rupās, pēc dzimšanas  ada 

(vecuma). Katrā  rupā pamatsastāvs - 4 dalībnieki un 2 rezervisti: 

4.1. A grupa / Pieau ušie / no 16.gadiem un vecāki;  

4.2. B grupa / Juniori / 18 – 19 gadi;  

4.3. C grupa / A jaunieši / 16 – 17 gadi;  

4.4. D grupa / B jaunieši / 14 – 15 gadi. 

 

5. KS izlases kandidātus – 4 dalībniekus apstiprina vienā  rupā (E  rupa / 12 – 13 gadi). 

 

6. KS izlases pamatsastāvu un rezervistus apstiprina ņemot vērā sekojošus rezultātus par 

iepriekšējo  adu: 

6.1. IFSC reitin s atseviš ās kāpšanas disciplīnās un daudzcīņā.  
6.2. Latvijas Republikas sacensību reitin s atseviš ās kāpšanas disciplīnās. 
6.3. Rezultātus, ja sportists ir piedalījies IFSC or anizētajās un IFSC kalendārā iekļautajās 

sacensībās, kā arī citu valstu čempionātos un starptautiskās sacensībās, ja ir ie ūta (1-20 

vieta). 

6.4. KSK papildus 4.punktā minētajam KS izlases pamatsastāvā var apstiprināt sportistu, kurš ir 

bijis iepriekšējā  ada KS izlases pamatsastāvā un 6.1. – 6.3. punktos minētajās sacensībās 

uzrāda au stus rezultātus, bet viņam nav sacensību reitin s, vai tas ir zemāks kā citiem 

dalībniekiem un šie apstākļi ir radušies objektīvu iemeslu dēļ (trauma, veselības stāvokļa 

pasliktināšanās u.c.). 

 

7. KS izlases kandidātus apstiprina ņemot vērā sekojošus rezultātus: 

7.1. Latvijas Republikas sacensību reitin s atseviš ās kāpšanas disciplīnās. 
7.2. Rezultātus, ja sportists ir piedalījies IFSC or anizētajās un IFSC kalendārā iekļautajās 

sacensībās, kā arī citu valstu čempionātos un starptautiskās sacensībās, ja ir ie ūta (1-20 

vieta). 

 



 

 

8. Pēc KS izlases sastāva apstiprināšanas, KSK paziņo par to KS izlasē iekļauto sportistu 

pārstāvētajām or anizācijām. KS izlases sastāvā apstiprinātam sportistam un/vai tā 

likumiskajam pārstāvim ir jāaizpilda pieteikuma anketa (pielikums Nr.1), kas apliecina 

sportista piekrišanu pārstāvēt Latvijas KS izlasi.  

 

9. Sportistam, kurš ir apstiprināts KS izlases sastāvā ir tiesības atteikties no izlases dalībnieka 

statusa, ja viņš nevēlas vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar pildīt noteiktos izlases dalībnieka 

pienākumus, dodot iespēju izlases dalībnieka vietu ieņemt citam sportistam. 

 

10. KS izlases dalībnieku treneru kolēģijā ietilpst visi treneri, kuri norādīti KS izlases dalībnieka 

pieteikuma anketā (pielikums Nr.1) Ja  KS izlases dalībniekam ir vairāki treneri pieteikuma 

anketā norāda visus dalībnieka trenerus.  

 

11. KSK  un KS izlases dalībnieku treneru kolēģija uz vienu gadu apstiprina KS izlases galveno 

treneri.  

 

12. KS izlases dalībnieku treneru tiesības un pienākumi: 

12.1. KS izlases dalībnieku treneri ir atbildī i par savu pārstāvēto or anizāciju sportistiem, 

sportistu treniņu pro rammas izpildi, piedalīšanos izlases or anizētajās treniņnometnēs un 

sacensībās.  

12.2. KS izlases dalībnieku pārstāvēto or anizāciju vadītāji ir atbildī i par savlaicī u pieteikumu 

iesnie šanu KSK, par piedalīšanos starptautiskās sacensībās, kā arī par savlaicī u izmaiņu 

pieteikšanu, ja plānotās sacensības netiks apmeklētas, atbilstoši nolikumam - “KĀRTĪBA 

KĀDĀ NOSAKA LATVIJAS IZLASES DALĪBU KĀPŠANAS SPORTA 

STARPTAUTISKĀS SACENSĪBĀS”.  

12.3. KS izlases  alvenais treneris sadarbībā ar KS izlases dalībnieku treneriem ir atbildī i par 

izlases  kopī u treniņu procesa or anizēšanu un norisi, treniņu pro rammas izstrādāšanu un 

piedalīšanos starptautiskās sacensībās. 

12.4. KS izlases dalībnieku treneriem ir tiesības piedalīties izlases kopī o treniņu un or anizēto 

treniņnometņu procesā.  

12.5. KS izlases treneri seko līdzi savu pārstāvēto or anizāciju izlases sportistu veselības 

stāvoklim, re ulāri kontrolē veselības pārbaudi (ne retāk kā reizi  adā), atbilstoši 

06.09.2016. MK noteikumos 594 “Sportistu un bērnu ar paau stinātu fizisko slodzi 

veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība” noteiktajām prasībām. 

12.6. KS izlases dalībnieku treneri iepazīstina savas pārstāvētās or anizācijas izlases dalībniekus 

ar sacensību noteikumiem, starptautiskās un Latvijas federācijas noteikumiem, sporta 

ētikas un  odī as spēles principiem, antidopinga konvencijas noteikumiem un citiem 

saistošiem normatīvajiem aktiem. Seko līdzi to ievērošanai, kā arī paši ievēro minētos 

normatīvos aktus. 

12.7. Līdzdarboties LAS noteikto mēr u sasnie šanā, uzturēt pozitīvu LAS tēlu un popularizēt 

LAS pārstāvētajās sacensībās kā KS izlases dalībnieku treneriem, atsaucoties uz LAS 

pārstāvēto or anizāciju sociālo tīklu vietnēs, pārstāvēto or anizāciju mājas lapās un 

medijos. 

13. KS izlases dalībnieku tiesības un pienākumi: 

13.1. KS izlases dalībniekam ir tiesības piedalīties starptautiskās sacensībās, ja ir izpildītas KSK 

noteiktās prasības atbilstoši nolikumam - “KĀRTĪBA KĀDĀ NOSAKA LATVIJAS 

IZLASES DALĪBU KĀPŠANAS SPORTA STARPTAUTISKĀS SACENSĪBĀS”.  

13.2. KS izlases dalībnieka pienākums, piedaloties sacensībās ir ievērot starptautisko un Latvijas 

sporta federācijas noteikumus, sporta ētikas un  odī as spēles principus, antidopin a 

konvencijas noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus. 

13.3.  KS izlases dalībnieka pienākums ir piedalīties treniņu procesos, piedalīties reitin a 

sacensībās Latvijā (izņēmums ir sportisti ar IFSC reitingu), piedalīties kopī os izlases 

or anizētos treniņos un treniņnometnēs, ja vien nepastāv objektīvi attaisnojoši iemesli, par 

kuriem informē treneri un izlases galveno treneri. 

13.4.  KS izlases dalībnieki un/ vai to likumiskie pārstāvji ir atbildī i par savu veselības stāvokli 

un re ulāru veselības pārbaudes veikšanu. 



 

 

13.5.  KS izlases dalībniekam ir tiesības izmantot visas priekšrocības, ko sniedz KS izlases 

dalībnieka statuss un, ko apstiprina LAS.  

13.6. Līdzdarboties LAS noteikto mēr u sasnie šanā, uzturēt pozitīvu LAS tēlu un popularizēt 

LAS pārstāvētajās sacensībās kā KS izlases dalībniekam, atsaucoties uz LAS sociālo tīklu 

vietnēs un medijos. 

 

14. Jautājumus par KS izlases finansiālu atbalstu (startiem starptautiskās sacensībās, vienādas 

izlases formu tērpu ie ādei, treniņnometņu or anizēšanai) lemj KSK un apstiprina LAS 

atbilstoši  ada noteiktajam budžetam. 

 

2017.gada ___._________________ 

Latvijas Alpīnistu savienības 

Kāpšanas sporta komisijas vadītājs        N.Reinbergs 


