Latvijas Alpīnistu savienības
(Reģ.Nr. 40008022167 juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, LV-1013)
Kāpšanas sporta komisijas
Sēdes protokols Nr.5
Rīgā, 2019.gada 26.septembrī
Norises vieta: Ropažu iela 140, Rīga (ieeja no Bērzpils ielas puses)
Norises laiks: no 18:00-20:00
Piedalās:
Normunds Reinbergs – Kāpšanas sporta komisijas vadītājs.
Irina Grjazeva,– komisijas locekļi.
Linda Gruzīte – deliģēta balss tiesības no komisijas locekles S.Tabulēvicas
Piedalījās – Rolands Ruģēns.
Sēdi vada: N.Reinbergs.
Protokolē: L.Gruzīte.
Izskatāmie jautājumi:
 Treneru seminārs – norises vietas precizēšana, treniņu iespēju izskatīšana pie Ian Dunn, dalības
maksas noteikšana.
 LAS kāpšanas sporta izlases treniņnometnes organizēšana.
 Precizējums finansējumam Eiropas čempionātam Polija, Zakopane.
 Finansējuma piešķiršana dalībai IFSC Eiropas komisijas plānotajā pilnsapulcē.
 Citi jautājumi.
1. Nolemts, ka treneru seminārs notiks 2019.gada 07.12.- 08.12. Falkors Boulderinga centra telpās.
LAS biedriem dalība seminārā ir bez maksas, pārējiem noteikts līdzmaksājums EUR 15.00.
Apspriedām iespēju 06.12.2019. noorganizēt treniņu izlases sportistiem pie Lielbritānijas trenera
Ian Dunn. Jautājums par izlases treniņa norisi vēl tika precizēts.
2. Ņemot vērā, ka 2019.gada 25.10. – 27.10., kad bija ieplānota KS jauniešu izlasei treniņnometne,
Lietuvā, Viļņā norisināsies sacensības – kombinētā ieskaite trijās disciplīnās, nolemts
treniņnometni atcelt un piedalīties sacensībās. Šī iemesla dēļ nometne tiek atcelta arī pieaugušo
izlasei. Izlases dalībniekiem no 14.gadu vecuma tiek piešķirts finansējums dalībai sacensībās EUR 50.00 katram dalībniekam. Izlases dalībnieku saraksts, kas piedalīsies sacensībās jāiesniedz
LAS KSK līdz 10.10.2019.
3. Dalībai Eiropas čempionātā 2019.gada 05.09. - 07.09. Polija, Zakopane, piešķirts finansējums
EUR 600.00. Finanšu norēķinu iesniedz izlases pārstāvis Rolans Ruģēns.
4. Nolemts atbalstīt dalību IFSC Eiropas komisijas pilnsapulcē, kas notiks 2019.gada 22.11 – 23.11,
iedalot finansējumu EUR 400.00.
5. Normunds Reinbergs ieteica no LOK 2019.gada finansējuma atlikuma iegādāties Rull-up, vai cita
veida reklāmas banerus, lai piedaloties dažāda veida pasākumos varētu reklamēt un popularizēt
kāpšanas sportu un tā pieejamību Latvijā. Reklāmas saturu veidojot, lai radītu priekšstatu par pašu
sporta veidu, par zālēm, sporta klubiem un organizācijām, kas piedāvā iespēju nodarboties ar
kāpšanas sportu un LAS kā atzītu federāciju, kas pārstāv šo sporta veidu. Priekšlikumus sagatavot
līdz nākamajai kāpšanas sporta komisijas sēdei.

Sapulce slēgta: plkst. 20:00
Sapulces vadītājs:
Protokolēja:

N.Reinbergs
L.Gruzīte

