Latvijas Alpīnistu savienība
Kāpšanas sporta komisijas sapulces protokols Nr.2019/1.
Rīgā, 2019. gada 24. februārī
Norises vieta: KC Falkors, Ropažu iela 140, Rīga
Sapulce sākas: plkst. 18:00.
Sapulcē piedalās:
KSK komisijas locekļi: Normunds Reinbergs, Gundega Meļķe, Santa Tabulevica, Jekaterina
Koževņikova, Irina Grjazeva.
Klubu pārstāvji: Linda Gruzīte un Rolands Ruģēns.
Sapulces vadītājs: N.Reinbergs.
Protokolē: Gundega Meļķe
Dienas kārtība:
2019.gada sacensību kalendārs un reitinga sacensību apstiprināšana;
LAS dalība IFSC pilnsapulcē 14. un 15.martā Tokijā;
Par dalības naudu apmēru LČ u.c. LAS atbalstītās sacensībās;
Par kritērijiem sportistu iekļaušanai Olimpiskajā komandā (jāiesniedz LOK līdz mēneša
beigām);
5. Par darbu plānu 2019.gadam;
6. Par aizvadīto bērnu un jauniešu apbalvošanas pasākumu kāpšanas sportā un sporta tūrismā
(īsi);
7. Citi jautājumi.
1.
2.
3.
4.

1.

2019.gada sacensību kalendārs un reitinga sacensību apstiprināšana
Tā kā nav pietiekošs sacensību skaits Latvijas kausam boulderingā, tad nolemj, ka reitings tiks
rēķināts no boulderinga klubu rīkotajām sacensībām: 1) Falkora rīkotais Latvijas čempionāts
boulderingā 23.-24.februārī bērniem un jauniešiem; 2.-3. martā pieaugušiem; 2) BJC Daugmale
rīkotās boulderinga sacensības 12.-13. oktobrī – bērniem un jauniešiem, 3) Skala rīkotās
boulderinga sacensības 16.-17. novembrī – bērniem un jauniešiem.
Līdz ar to būs 3 reitinga sacensības bērniem un jauniešiem, 2 reitinga sacensības pieaugušiem.
Nebūs Latvijas kauss boulderingā, jo nav pietiekošs sacensību skaits – pēc kalendāra 1
pieaugušo un 2 bērnu sacensības, kas ir nepietiekoši.

2.

LAS dalība IFSC pilnsapulcē 14. un 15.martā Tokijā
Sakarā ar to ka IFSC pilnsapulce notiks 14. un 15. martā Tokijā ir nepieciešams izlemt vai uz
turieni dosies LAS pārstāvis.
N.Reinberga argumenti:

Pret: 1) Izmaksas 1200-1300 EUR t.i. augstākas nekā, ja tā notiktu Eiropā;
2) Mums vēl šogad nav balss tiesības.

Kāpēc vajadzētu braukt;
1) Diemžēl vakar saņemtajā programmā pie finansēm ir atkal ielikts punkts par biedru naudām 2019
un 2020.gadam, ja neaizbrauksim un piedāvājums būs tās celt, tad mums nebūs iespēja aizstāvēt savu
pozīciju un nākamgad var sanākt maksāt nevis 2500, bet jebkuru citu summu. Diemžēl pilnā darba
kārtība tiks izsūtīta līdz 16/02, bet jāpiesakās ir līdz janvāra beigām
2) Parādīt gan IFSC, Gan LOK ka ņemam aktīvu darbību arī šajā līmenī
Ingas Liepiņas e-pastā atsūtītie argumenti, kādēļ nevajadzētu braukt: Summa no LAS līdzekļiem ir
ļoti liela viena cilvēka dalībai sapulcē (1200-1300 EUR), to daudz lietderīgāk ir izmantot jauniešu
atbalstam starptautiskām sacensībām (LAS varētu papildus 20-30 EUR finansējumu pateicībām
suvenīriem pie 150 cilv). Ja nebrauc būtu jāraksta oficiālā vēstule ar skaidrojumu kāpēc nebrauc. Ja 2
gadus pēc kārtas pa tādām summām var braukt uz sapulcēm citos kontinentos, tad dīvaini var likties
viņiem pašiem, ka LAS nevar nomaksāt dalības maksu.
Komisija ar 4 balsīm par un 1 balsi atturoties, nolemj, ka LAS pārstāvim ir jādodas uz Tokiju IFSC
pilnsapulci.
3.

Par dalības naudu apmēru LČ u.c. LAS atbalstītās sacensībās.
Izsakās N.Reinbergs, J.Koržeņikova, G.Meļķe.

Ņemot vērā, ka atsevišķu klubi (Falkors, Traverss) savās organizētajās sacensībās noteiktā
dalības maksa ir no 12-20 EUR, kas ir būtiska maksa bērniem un jauniešiem. N.Reinbergs aicina
klubus pārdomāt par šādas maksas noteikšanu. Kā arī ņemot vērā, ka šīs sacensības finansē LAS, vai
ir pareizi noteikt šādu maksu. Rīgas skolēnu pils un BJC Daugmale audzēkņi varētu apmeklēt šīs
sacensības mazākā apmērā vai arī neapmeklēt tās. Par šo jautājumu noteikti tiks spriests arī LAS
valdes sēdē – vai nu samazinot LAS finansējumu šīm sacensībām, vai kā savādāk kompensējot bērnu
un jauniešu startus.
Bērniem un jauniešiem optimālā dalības maksā būtu 4-7 EUR.
R.Ruģēns izsakās, ka dalības maksa tiek noteikta balstoties uz faktiskām izmaksām t.i. – maksa
par maršrutu likšanu, balvas, zāles izmaksas (iespējamie zaudējumi no zāles slēgšanas). Līdz ar to
dalības maksa tiks saglabāta noteiktā.
4. Par kritērijiem sportistu iekļaušanai Olimpiskajā komandā (jāiesniedz LOK līdz mēneša beigām)
L.Gruzīte ir izstrādājusi kritērijus par sportistu iekļaušanai Olimpiskā komandā. Kritēriji
balstās ne tikai uz dalību Latvijas sacensībās, bet ir jāpiedalās IFSC reitinga sacensībās un jābūt
vismaz IFSC reitingā līdz 50.vietai. Ar kritērijiem varēs iepazīties LAS mājas lapā. KSK locekļiem
iebildumu nav.
5. Par darbu plānu 2019. gadam
Var pieteikties Olimpiskai solidaritātes dažādām programmām. KSK vienojas, ka sadarbībā ar
Ingu Liepiņu izstrādās pieteikumu finansējumam sporta treneru apmācībai ārvalstu speciālistu
vadībā.
Nepieciešams LAS mājas lapā ievietot nolikumu izmaiņas.
6. Par aizvadīto bērnu un jauniešu apbalvošanas pasākumu kāpšanas sportā un sporta tūrismā (īsi)
Izsakās N.Reinbergs, L.Gruzīte, S.Tabulēvica, J.Koržeņikova.
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-

Pasākums sākotnēji noritēja raiti, līdz RSP bērnu teatrālajam uzvedumam – tas bija par
garu un tematiski nepārdomāts. Nepieciešama pedagogu kontrole pirms priekšnesuma;

-

Pārdomāt un saīsināt video prezentācijas, tām nevajadzētu pārsniegt 5-8 min.

-

Apbalvošanas laikā ir nepieciešamas īsas (varbūt muzikālas) pauzes, citādi ir ļoti vienmuļi
nepārtraukti pasniegt balvas;

-

Par suvenīriem (pildspalvas) tās pietrūka ap 20-30 gb, jo neparedzēti ar priekšnesumiem
uzstājās Remoss, kā arī tika apbalvoti Krāslavas audzēkņi (video prezentācija).

-

Par balvām – krekliem. Jauniešiem tie bija par mazu, jo 13-14 gadīgiem jauniešiem
faktiski bija 10-12 gadīgi krekli. I.Grazeva, kā kreklu pasūtītāja, iesaka iespēju robežās
tos samainīt.

7. Citi jautājumi
N.Reinbergs norāda, ka klubi (Falkors, Traverss) organizējot sacensības, aizmirst par Latvijas
sportistu un to finansiālo atbalstītāju LAS. Nolikumos un (informatīvajos) reklāmas materiālos
nav atsauces uz LAS vai arī tā ir ievietota grūti pamanāmā vietā, galvenā reklāma ir tikai klubam.
Traverss nolikumus sagatavo tikai krievu un angļu valodā (nav latviešu valodā). N.Reinbergs
aicina klubus, neskaitoties uz to, ka piesaista ārvalstu sportistus, kas ir ļoti apsveicami no
konkurences un izaugsmes viedokļa, tomēr atcerēties par Latvijas sportistu un arī finansiālos
atbalstītājus. Nolikumus ir jāsagatavo arī latviešu valodā, jo tās tomēr ir sacensības vispirms pašu
sportistiem, kā arī informatīvajos materiālos ir jānorāda finansiālais atbalstītājs LAS.
Izlases sastāvs jauniešiem tiks apstiprināts pēc pirmajām reitinga sacensībām, jo pastāvot
dalībnieku pārejai uz citu grupu ir nepieciešams reitings jaunajā grupā.
Tā kā turpmāk reitingu nosaka pēc katrām reitinga sacensībām, turpmāk KSK neapstiprinās
izlases dalībniekus līdz 31. janvārim, bet pēc pirmajām reitinga sacensībām. Izlases dalībnieku
sastāvs var mainīties no aktuālā reitinga izmaiņām gada ietvaros un attiecīgi treneru un sportistu
lēmuma.
Ieteikums izlases dalībniekiem nodrošināt atlaides vai bezmakas treniņu iespējas kāpšanas zālēs.

Sapulce slēgta: plkst. 20:00.
Sapulces vadītājs:

N.Reinbergs

Protokolists:

G.Meļķe
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