LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
ALPĪNISMA KOMISIJAS SĒDE

Laiks: 2022. gada 26. maijā plkst. 19.00
Vieta: ZOOM platforma
Sēdes vadītājs: Latvijas alpīnistu savienības (turpmāk LAS) Alpīnisma komisijas (turpmāk
AK) priekšsēdētājs V. Puriņš
Protokolē: K. Hofmane

1. Sēdes dalībnieki
Sēdē piedalās 5 dalībnieki, kuri visi pieslēgušies ZOOM tiešsaistes platformai:
1.
2.
3.
4.
5.

Valdis Puriņš, LAS AK priekšsēdētājs;
Kristīne Hofmane, Remoss;
Oļegs Silins, Traverss;
Gundega Meļķe;
Gita Logina.

2. Darba kārtība
Atbilstoši LAS AK priekšsēdētāja V. Puriņa izsūtītajai informācijai, par sapulces darba
kārtību tiek noteikts:
1. Organizatoriskie jautājumi;
2. LAS AK organizētās sacensības Zelmas kauss 2022.
3. Sapulces diskusija
3.1. Organizatoriskie jautājumi
- Pēc Lietuvas klubu lūguma nepieciešams sagatavot alpīnisma tehnikas noteikumu
tulkojumu angļu valodā. Uz sapulces brīdi ir gatava pirmā versija (sagatavojis M.
Bušs, koriģē K. Hofmane, N. Hofmanis). V. Puriņš informē sapulces dalībniekus,
ka priekš tuvojošajām sacensībām Zelmas kauss 2022 pirmais tulkojums būs
apmierināms, bet pēc tam Alpīnisma komisijai (AK) jāturpina darbs pie
tulkojuma saskaņošanas ar orģināltekstu.
- G. Meļķe informē, ka AK vairs nepārstāvēs BJC Daugmale intereses, ņemot vērā,
ka ar iestādes vadītāju ir viedokļu atšķirības atsevišķos jautājumos. Turpinās
darbu AK un piedalīsies Latvijas čempionāta rīkošanā. Informē, ka BJC
Daugmale intereses turpmāk pārstāvēs K. Vilks.
- N. Hofmanis norāda, ka AK sastāvu apstiprina vienīgi LAS valde ar lēmumu un
ir jāiepazīstas ar regulējumu, kā Gundegas Meļķes vietā var tikt iecelts Kaspars
Vilks.
- V. Puriņš norāda, ka AK pēc Zelmas sacensību rīkošanas jāsakārto visi
pilnvarojumi visiem AK dalībniekiem no LAS pārstāvētajiem klubiem.
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3.2. ZELMA
1. Sekretariāts – V. Puriņš informē, ka galvenais sekretārs būs no kluba Traverss
(Margarita). Pirmajā dienā ar organizatorisko darbu palīdzēs Gundega Meļķe
(piektdienā un sestdienā). Nepieciešams sekretāra palīgs otrajai dienai – jauniešu
startiem. Kristīne Hofmane palīdzēs ar tehnisko atbalstu sacensību dienā.
2. Distances:
- Pieaugušo distances rīko Traverss klubs. Uz sēdes laiku jautājumu nav.
- Jauniešu distances rīko Gundega Meļķe. Informē, ka būs 3 distances. Lūdz
apstiprinājumu, ka jauniešiem var noteikt obligātu pienākumu drošināt un
nolaisties ar cimdiem. Komisija neiebilst, apstiprina, ka tas atbilst noteikumiem,
pamatojoties uz jauniešu drošību.
3. Tiesneši:
- Pieaugušajiem ir zināmi 9 tiesneši, kas būs sacensību dienā. Papildus pieteikušies
palīdzēt ir Ilona Purmale (BJC Daugmale), Gita Logina. O. Silinam uzdots par
pienākumu sagatavot tiesnešu sarakstu. V. Puriņš informē, ka E. Šāblis esot
izteicis iespēju nodrošināt pāris tiesnešus, ja nepieciešams. Sekretariāta
aprīkojumu nodrošinās Traverss (Juta).
- Jauniešiem ir zināmi 4 tiesneši. Papildus nepieciešami tiesneši no kluba Traverss,
kuri var palikt uz otro dienu. G. Meļķei jautājums, vai ir pietiekami, ja jauniešiem
drošina tikai pirmo dalībnieku. K. Hofmane izsaka viedokli, ka ir pietiekami, citi
neiebilst.
- Nepieciešams atvest tiesnesi I. Purmali. G. Meļķe uzņemas šo jautājumu
noorganizēt.
- O. Silins informē, ka V. Puriņam nepieciešams sarunāt ar Baiļu pārvaldnieku
logu aizlikņus. Baiļu kempinga pārvaldniekam ir zināms par logu aizlikņiem.
4. Mediķis – O. Silins norāda, ka teorētiski ir sarunāts, bet pārliecināsies, vai uzrunātais
mediķis konkrētajā datumā tiek.
5. Balvas – V. Puriņš informē, ka ir sagādātas, bet nepieciešams izņemt. Nepieciešams
izlemt, kura balva tiek kurai vietai. N. Hofmanis norāda, ka esot jau taisījis šādu
sarakstu un sūtījis V. Puriņam. V. Puriņš norāda, ka nepieciešami maisiņi no
atbalstītājiem, kuros salikt dāvanas (Virsotne / Ceļotājs). N. Hofmanis apņemas
sagatavot sarakstu, kad būs zināmas visas balvas un to kopskaits. O. Silins informē,
ka brauks uz ELKOR runāt par atbalstītāju balvām.
6. Kausi / medaļas – G. Meļķei norādīts, ka nepieciešams paņemt no BJC Daugmales
vecos kausus. O. Silins informē, ka Traverss klubs (Juta) taisa jaunos kausus. G.
Logina norāda, ka vajadzētu padomāt par vēsturisko kausu nozīmi. V. Puriņš ierosina,
ka vēsturiskos kausus varētu nosūtīt uz sporta muzeju. K. Hofmane norāda, ka
vispirms būtu jāsaprot, kas ar šīm Zelmas sacensībām notiks tālāk. Ja tiek taisītas
jaunas sacensības, jādomā par jauniem kausiem. Ja šīs sacensības vairs turpmāk
netiks organizētas, tad šogad var iztikt ar vecajiem kausiem un domāt par jaunu
Latvijas Čempionāta formātu. V. Puriņš piekrīt par sacensību reformu. G. Logina
pauž viedokli, ka vajag palikt šogad pie vecajiem kausiem. Pēc tam AK būs
uzdevums domāt un diskutēt par Zelmas un Latvijas Čempionāta tālāko norisi. O.
Silins norāda, ka jaunie kausi tāpat būs, bet lēmumu var pieņemt vēlāk.
7. Fotogrāfs – O. Silins norāda, ka uzrunātā fotogrāfe Nastja no Traverss būs tikai
sestdienā. Par svētdienas fotogrāfu jādomā. G. Logina norāda, ka var fotografēt
svētdien, ja tiks piešķirts fotoaparāts.
8. Droni – V. Puriņš informē, ka ir pieejams drons, bet nav vadītājs. V. Puriņš ir gatavs
nepieciešamības gadījumā mācīties operēt dronu, bet labākā gadījumā būtu, ja to
darītu kāda atbilstoša persona. G. Logina jautā, vai ir uzrunāts Arnis Opmanis.
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9.

10.
11.
12.

Informē, ka viņš katru gadu veidoja filmas par Zelmas sacensībām. V. Puriņš
apņemas uzrunāt.
Tāme – V. Puriņš apņemas salikt visu tāmi pēc faktiskajām izmaksām. Informē, ka
ēdināšanu organizēs uz vietas – tas esot izdevīgāk. Aptuveni rēķinot, nepieciešami
300 Eur par ēdināšanu (rēķināts uz 15 cilvēkiem).
Soda lapas – K. Hofmane norāda, ka ir saņemtas soda lapas no O. Silina. N.
Hofmanis apskatīsies. K. Hofmane nosūtīs soda lapas G. Meļķei.
Reģistrācija – K. Hofmane norāda, ka būtu nepieciešams ielikt ierakstu Facebook
pasākumā par reģistrāciju līdz 30. maijam.
Papildus jautājumi:
- V. Puriņš jautā par sekretariāta nodrošinājumu – kas par to atbild. Vienojas
noskaidrot no O. Silina, vai Traverss nodrošinās. K. Hofmane iesaka, ka varētu
rezultātus publicēt uzreiz Facebook pasākumā live (dzīvajā).
- V. Puriņš jautā, vai nepieciešams vakarā rīkot ballīti vai filmu vakaru. Būs
nodrošināta skaņa un DJ. K. Hofmane norāda, ka vajadzētu apzināt, cik daudz
cilvēku plāno uzkavēties vakarā.
- G. Logina norāda, ka vienmēr jāmaksā par visa teltīm. V. Puriņš norāda, ka
priekš tiesnešiem ir norezervētas 2 mājiņas – 10 vietīga un 5 vietīga. Jāsaprot, cik
vietas vajag uz katru nakti. Nepieciešams galīgais tiesnešu saraksts, lai LAS var
apmaksāt gala rēķinu par naktsmājām.
- Vai no BJC Daugmale ir iespējams paņemt START / FINIŠS uzrakstus, tienešu
kartiņas un citus iepriekšējo gadu materiālus? G. Meļķe apņemas noskaidrot. V.
Puriņš norāda uz nepieciešamību pēc vismaz 8 hronometriem.
- V. Puriņš norāda, ka vakarā pēc pieaugušo startiem varētu aicināt komandas uz
diskusiju par Zelmas sacensību nākotni.

Sēde tiek slēgta plkst. 20.30

Sēdes vadītājs V. Puriņš ______________________________
Sēdes protokolists K. Hofmane_____________________________
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