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KĀRTĪBA KĀDĀ NOSAKA LATVIJAS IZLASES DALĪBU KĀPŠANAS SPORTA 

STARPTAUTISKĀS SACENSĪBĀS 

 

NOLIKUMS 

 

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

(turpmāk tekstā– LAS) Kāpšanas sporta komisija (turpmāk tekstā - KSK) un Latvijas 

kāpšanas sporta (turpmāk – KS) izlases dalībnieku treneri izvirza sportistus dalībai 

starptautiskās sacensībās, kurās dalībniekus piesaka tikai ar nacionālās federācijas 

apstiprināšanu (turpmāk tekstā starptautiskās sacensības). Izvirzītos sportistus dalībai 

starptautiskās sacensībās apstiprina LAS.  

 

2. Sportistu skaitu starptautiskām sacensībām apstiprina vadoties pēc konkrēto sacensību 

nolikuma, un tajā noteiktā sportistu skaita ierobežojuma katrai dalībvalstij.  

 

3. Sportistu sastāvu dalībai starptautiskās sacensībās apstiprina pamatojoties uz KS izlases 

dalībnieku, citu sportistu un/vai to likumisko pārstāvju iesniegtajiem pieteikumiem 

(Pielikums Nr.1).  

 

3.1. Pieteikumu iesniedz elektroniski nosūtot uz LAS valdes e-pastu las_valde@inbox.lv . 

LAS valde iesūtītā pieteikumā aizpilda no savas puses pieteikumā paredzētās sadaļas, 

un nosūta pieteikumu atpakaļ sportistam un/vai tā likumiskajam pārstāvim. 

Pieteikumu izdrukā un paraksta divos eksemplāros, sportists un/vai tā likumiskais 

pārstāvis,  sportista pārstāvētās organizācijas vadītājs un LAS pārstāvis ar paraksta 

tiesībām. 

3.2. Iesniegtais pieteikums ir sportista un/vai tā likumiskā pārstāvja vienošanās ar LAS, 

kas apliecina sportista gatavību piedalīties starptautiskās sacensībās un saistības segt 

daļējus, vai visus izdevumus, kas radušies ar sportista dalību starptautiskās 

sacensībās, atkarībā no tā, kādā apmērā izdevumus sedz LAS.  

3.3. Pieteikumu iesniedz katrām sacensībām, kurās sportists vēlas piedalīties. 

3.4. Pēc nepieciešamības LAS var pieprasīt iesniegt papildus informāciju, kas nav minēta 

Pielikumā Nr.1 no sportista, reģistrējot sportistu sacensībām, saskaņā ar 

Starptautiskās kāpšanas sporta federācijas, vai sacensību organizētāju pieprasītajiem 

datiem.  

4. Ar LAS piekrišanu, sportistu sastāvā dalībai starptautiskās sacensībās, kā izņēmums, var 

būt apstiprināti pieteikumu (Pielikums Nr.1) iesniegušie individuālie sportisti, kas nav 

KS izlases dalībnieki, LAS biedru organizāciju pārstāvji un kuriem nav kāpšanas sporta 

reitings Latvijas Republikā. Visus izdevumus, kas saistīti ar dalību starptautiskās 

sacensībās sportisti sedz no saviem līdzekļiem.  

 

5. Sportistam ir tiesības piedalīties starptautiskās sacensībās, ja KSK un KS izlases 

dalībnieku treneri ir izvērtējuši sportista sagatavotību un atbilstību attiecīgā līmeņa 

sacensībām, ja viņš ir izpildījis 5.1. apakšpunktā minētās prasības, un atbilst kādam no 

5.2., 5.3., 5.4., apakšpunktos minētajiem kritērijiem:  

5.1. Ir iesniegts pieteikums (Pielikums Nr.1).  

5.2. Ir KS izlases dalībnieks.  
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5.3. Pārstāv kādu no LAS biedru organizācijām, kas ir kļuvusi par LAS biedru ne mazāk kā 

trīs mēnešus pirms pieteikuma (Pielikums Nr.1) iesniegšanas. 

5.4. Nav KS izlases dalībnieks, nepārstāv nevienu no LAS biedru organizācijām, bet ir 

saņēmis LAS valdes apstiprinājumu par Latvijas pārstāvēšanu starptautiskās sacensībās 

par saviem līdzekļiem, pie nosacījuma, ja ir brīvas starta vietas. Sportistam ir jāiesniedz 

izvērtēšanai KSK savu sportisko sniegumu rezultātus par iepriekšējo un esošo gadu. 

 

6. Ja KS izlases dalībnieks, pēc apstiprināšanas dalībai pieteiktajās starptautiskās 

sacensībās, atsakās piedalīties, par to jāpaziņo ne vēlāk kā divus mēnešus pirms 

sacensībām. KS izlases dalībnieks un/vai tā likumiskais pārstāvis iesniedz savam 

trenerim rakstisku iesniegumu adresētu KSK, norādot konkrētus iemeslus. KS izlases 

dalībnieka treneris  iesniedz iesniegumu KSK. 

6.1. Ja KS izlases dalībnieks ir atteicies no piedalīšanās starptautiskās sacensībās, kurās viņš 

tika apstiprināts, KSK var piedāvāt iespēju piedalīties sacensībās citam sportistam, kas 

atbilst 4.punktā minētajām prasībām un kritērijiem.  

6.2. Ja KS izlases dalībnieks to paziņo vēlāk kā noteikts 5.punktā, tam nav objektīvu iemeslu 

(trauma, slimība, būtiski ģimenes apstākļi u.c.), un šāda rīcība LAS ir radījusi 

zaudējumus, LAS ir tiesīga piedzīt radušos zaudējumus no KS izlases dalībnieka un/vai 

viņa likumiskā pārstāvja.  

 

7. Ja KS izlases dalībnieki nav iesnieguši pieteikumus dalībai starptautiskās sacensībās, KS 

izlases dalībnieku treneri un KSK ir tiesīga ieteikt kandidātus dalībai starptautiskās 

sacensībās, kas nav atbilstoši 4.punktā norādītajiem kritērijiem un prasībām, bet ir 

uzskatāmi par piemērotiem dalībai starptautiskās sacensībās. 

  

8. Nolikuma izmaiņas var apstiprināt uz nākamā gada sacensību sezonu, līdz esošā gada 

31.oktobrim. 

 

2017.gada ____. _______________ 

 

Latvijas Alpīnistu savienības 

Kāpšanas sporta komisijas vadītājs      N.Reinbergs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


