Latvijas Alpīnistu savienības
Alpīnisma komisijas
sēdes protokols Nr. _/2021
Attālināti, Zoom platforma, 2021. gada 21. oktobrī, 18:00-19:00.
Alpīnisma komisijas sēdē piedalās: Valdis Puriņš, Gita Logina, Māra Vilciņa, Mārtiņš
Bušs, Oļegs Silins, Nauris Hofmanis, Gundega Meļķe.
Sēdi vada: Valdis Puriņš
Protokolē: Nauris Hofmanis
Darba kārtība:
1. AK finanšu sadalījums (nepieciešams saplānot nenotikušo sacensību finanšu
izlietojumu);
2. Sportistu sertifikācijas kārtība;
3. Sporta klašu piešķiršanas kārtība.
1. 2021. gada noslēgumā plānotas vēl šādas sacensības ar attiecīgu finansējumu:


A, 822 eur (sacensības atceltas)



B, 255 eur (sacensības atceltas)



C, 279 eur (sacensības notiks)



D, 70 eur (sacensības atceltas)



E, 328 eur (sacensības atceltas)

Ieteikumi finansējuma izlietojumam:
Nauris – jauno Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumu tulkošana uz angļu valodu, lai
stiprinātu starptautisko sadarbību un aicinātu uz sacensībām ārvalstu dalībniekus.
Gita – kopējs alpīnistu gada noslēguma pasākums. Atbilstoši epidemioloģiskajiem
ierobežojumiem visticamāk ārā, svaigā gaisā, ar ugunskuru, kopīgām vakariņām, bilžu /
video skatīšanos, aizvadītā gada un plānoto piedzīvojumu apspriešana.
Nauris – šādu pasākumu varētu rīkot Gandra teritorijā, ir pieejama labiekārtota vieta, kā arī
tā atrodas Rīgā, vairumam potenciālo dalībnieku ērta vieta.
Gita – ar Edgaru Šābli ir apspriesta ideja, ka vajadzētu noorganizēt sacensības glābšanas
darbu disciplīnā ziemas apstākļos.
Nolemts: Organizēt gada noslēguma pasākumu, veiksmīgākai darbībai izveidot darba grupu
no klubu pārstāvjiem.
2. LAS no Latvijas Sporta federāciju padomes ir saņēmusi uzdevumu izveidot un uzturēt atzīto
sporta veidu sportistu reģistru.

Valdis – tā kā alpīnisms nav tikai tehnikas sacensības, nepieciešams noskaidrot vai kāpieni
kalnos arī būtu izmantojami sportisko sasniegumu apkopošanai un sportistu reģistrēšanai.
Tāpat ļoti daudzi cilvēki pārstāv tikai vienu no šīm sadaļām, kopējam cilvēku skaitam būtu
labāk uzskaitīt atsevišķi.
Māra – nepieciešams izdomāt mehānismu pēc kura kāpienus kalnos varētu pielīdzināt
sacensībām. Jāizstrādā kritēriji kā pielīdzināt.
Nauris – varētu sportistus uzskaitīt divās kategorijās / disciplīnās – alpīnisma kāpienu
disciplīna un alpīnisma tehnikas sacensību disciplīna.
Nolemts: Gundega sagatavos kritērijus alpīnisma kāpienu pielīdzināšanai alpīnisma tehnikas
sacensībām.
3. Ir izveidoti papildinājumi / labojumi sporta klašu piešķiršanas kārtībai alpīnismā.
Nolemts: Sporta klases alpīnismā turpmāk piešķir AK Sporta klašu piešķiršanas komisija
esošajā sastāvā, tās apstiprina LAS AK.
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