
Latvijas Alpīnistu savienības 

(Reģ.Nr. 40008022167 juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, LV-1013) 

Kāpšanas sporta komisijas 

Sēdes protokols Nr.7 

 

 

Rīgā, 2018. gada 15.novembrī 

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 Tabulēvica, Irina Grjazeva, Jekaterina Koževņikova, Gundaga Meļķe – komisijas 

locekļi. 

Piedalījās - Linda Gruzīte, Rolands Ruģēns, Imants Puhovs. 

Sēdi vada: N.Reinbergs. 

Protokolē: L.Gruzīte. 

Izskatāmie jautājumi: 

 LAS sacensību kalendāra saskaņošana. 

 Sacensību organizēšanas un norises apspriešana. 

 Citi jautājumi. 

 

 

1. Tika papildināts jau iesniegtais LAS sacensību kalendārs un noteiktas reitinga 

sacensības boulderinga disciplīnā un grūtās kāpšanas disciplīnā:  

1.1. Biedrība SIKA (Falkors bolderinga centrs) uzņēmās organizēt “Latvijas 

čempionātu” kāpšanas sportā, boulderinga disciplīnā pieaugušajiem un jauniešiem, kas 

noteiktas arī kā vienas no reitinga sacensībām.  

 Latvijas čempionāts pieaugušajiem (1.- 3.marts), sacensību “Falors kauss 2019” 

ietvaros.  

 Latvijas čempionāts jauniešiem (23.-24.februāris).  

1.2. Tika apstiprinātas sacensības “Latvijas kauss,” kas sastāv no trīs posmiem un 

iekļautas reitinga sacensībās boulderinga disciplīnā.  

 “Riga Open” 1.posms – jauniešiem un pieaugušajiem (30.-31.marts),  

 “SKALA kauss” 2.posms  - jauniešiem un pieaugušajiem (16.-17.novembris)  

 3.posmu uzņēmās organizēt BJC Daugmale – jauniešiem un pieaugušajiem 

(oktobra sākums, datumi tiks precizēti). 

1.3. Grūtajā kāpšanā kā reitinga sacensības apstiprinātas: 

 Latvijas čempionātu grūtajā kāpšanā organizē Kāpšanas klubs Traverss, 

sacensību “Leed Games 2019” ietvaros (2.februāris) 

 Kāpšanas sporta sacensības “ Ventspils Open”. 

1.4. Sacensības Ātrumkāpšanas disciplīnā, kas iekļautas reitinga sacensībās apstiprinātas 

nebija. 

1.5. Saskaņā ar “Latvijas Kāpšanas sporta sportistu sacensību rezultātu reitinga 

nolikumu” ieplānotās Kāpšanas sporta sacensības, kas iekļautas reitinga sacensībās 

iespējams papildināt un veikt korekcijas līdz 10.12.2018. 

 

 

 



2. Apbalvošanas pasākuma organizēšanai no KSK nozīmētie pārstāvji: 

 Santa Tabulēvica. 

 Jekaterina Koževņikova. 

 Linda Gruzīte. 

 

3. Apstiprināts kopīgs brauciens jauniešu sportistiem dalībai sacensībās Lietuvā, Klaipēdā 

2018.gada 24.novembrī. Braucienu organizē J.Koževņikova. Brauciena ceļa izdevumus 

un sportistu apdrošināšanu finansē LAS. 

4. Tika atgādināts laicīgi iesūtīt sacensību nolikumus un rezultātus.  

5. Jautājuma izskatīšana - (viedokļi, ieteikumi, papildinājumi par Kritērijiem sacensību 

u.c. Latvijas pasākumu vērtēšanai, kas nepieciešami finanšu līdzekļu sadalei jāiesniedz 

līdz 30.11.2018.  

 

Sapulce slēgta: plkst. 19:45 

 

Sapulces vadītājs: N.Reinbergs 

Protokolēja: L.Gruzīte 

 

 


