Alpīnisma komisijas

Rīgā,

SĒDES PROTOKOLS Nr.2/18
2018. gada 15. martā.

Alpīnisma komisijas sēdē piedalās Edgars Šāblis, Oļegs Mirošņikovs, Vilnis Bušs, telefoniski Pēteris Kūlis;
Dienas kārtībā:
1.Latvijas Alpīnisma čempionāta nolikums:
2.Alpīnisma tehnikas tiesnešu kvalifikācijas noteikumi
3.reitings alpīnisma sacensību dalībniekiem
4.piešķirto līdzekļu no LSFP sadalījums
5.viceprezidenta vēlēšanas
6.mājas lapa.
Nolēma:
1.precizēt Latvijas Alpīnisma čempionāta nolikumu - O.Mirošņikovs.
2.apstiprināt Alpīnisma tehnikas tiesnešu kvalifikācijas noteikumus. Apliecības paraugu izstrādās
O.Mirošņikovs, nozīmīšu paraugu V.Bušs, par izgatavošanu E.Šāblis.
3.izstrādāt nolikumu reitingam vai sporta klasēm alpīnisma sacensību dalībniekiem 2018.gadā –
visa komisija sniedz priekšlikumus.
4. Alpīnisma komisija izskatīja līdzekļu sadalījumu no sporta federācijas iedalītajām naudām.
a) izanalizējot, ka nav pamatojuma iedalīt tūrismam 3115 EUR.
b) kāpšanas sportam 2980 EUR.
c) alpīnismam tikai 1410 EUR.
LČ bolderingā (Ķīpsalā) no pieprasītajiem 3000 iedalīts tikai 660 EUR. Toties 1. un 2. posmam,
kas nav LV čempionāti 960 EUR.
Toties tūrisma sacensībām Latvijas kauss 2.posms 840 EUR.
Latvijas Čempionātam alpīnisma tehnikas sacensībām (Baiļos)1500 EUR vietā tikai 810 EUR.
LACA sasaitēm 250 EUR vietā tikai 125 EUR.
Tāpat neatbilstoši tiek doti līdzekļi tiem, kuri nav prasījuši, kā arī tūristu pārgājienam Karpati
479,71 EUR.
Ir arī citi jautājumi.
LAS Alpīnisma komisija piedāvā 3 variantus līdzekļu sadalei tikai sacensībām:
- Pēc sacensību nozīmīguma LČ un pārejās, bet ar saprātīgām izmaiņām.
- Ar koeficientiem 0.4 tūrismam, 0.6 kāpšanas sportam (jo ir līdzekļi no Olimpiskās komitejas).
Alpīnismam 0.8 (O.Mirošņikovs).
- Sadalīt 3 daļās un lai komisijas tālāk pašas dala, bet ar koeficientu.
Ierosinājām sasaukt ārkārtas LAS valdes sēdi līdz pilnsapulcei par augstāk minēto
jautājumu.

5. atzīmējām kvalitatīvo M.Vilciņas darbu nolēmām atbalstīt atkārtotu M.Vilciņas ievēlēšanu par
viceprezidentu (bez grāmatvedes pienākumu pildīšanas, lai varētu veltīt laiku LAS stratēģiskiem
jautājumiem un informācijas apritei).
6.izskatījām N.Reinberga priekšlikumu (Mozello), bet pie secinājuma nenonācām.
O.Mirošņikovs - netiek ielikti visi 2018.gada nolikumi, nav attestētie instruktori, visi sacensību
rezultāti.
Nākošo komisijas sēdi organizēt 12.04.2018. plkst. 18.00 Jēkabpils ielā 19a, Rīga.
Sēdes vadītājs;

O.Mirošņikovs

Protokolists:

E.Šāblis

