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LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS KĀPŠANAS SPORTA ATLASES KRITĒRIJI 

SPORTISTU IETEIKŠANAI IEKĻAUŠANAI LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMANDAS 

“TOKIJA 2020” SASTĀVĀ. 
 

I. Vispārējie noteikumi 

 

1. Šie atlases kritēriji nosaka kārtību un kritērijus pēc kuriem Latvijas Alpīnistu Savienības 

(turpmāk tekstā – LAS) Kāpšanas sporta komisija (turpmāk tekstā – KSK) iesaka kāpšanas 

sporta (turpmāk tekstā – KS) izlases sportistus iekļaut Latvijas olimpiskās komandas 

“Tokija 2020” sastāvā.  

2. KS izlase ir Latvijas labākie kāpēji, kuru sportiskais potenciāls tiek sistemātiski attīstīts ar 

mērķi piedalīties starptautiskās sacensībās, sasniegt aizvien augstākus rezultātus un 

popularizēt Latvijas vārdu pasaulē, kā arī veicināt sabiedrības interesi par kāpšanas sportu  

 

II. Kritēriji, kuriem jābūt izpildītiem, lai sportistu ieteiktu iekļaut Latvijas olimpiskās 

komandas “Tokija 2020” sastāvā: 

 

1. Sportistam jābūt iekļautam KS izlases sastāvā atbilstoši “LATVIJAS REPUBLIKAS 

KĀPŠANAS SPORTA IZLASES IZVEIDES NOLIKUMAM”  

2. Sportistam jābūt izvirzītam dalībai starptautiskās sacensībās atbilstoši nolikumam 

“KĀRTĪBA KĀDĀ NOSAKA LATVIJAS IZLASES DALĪBU KĀPŠANAS SPORTA 

STARPTAUTISKĀS SACENSĪBĀS”  

3. Startējot Starptautiskās sporta federācijas (turpmāk IFSC) organizētajās sacensības 

kāpšanas sportā, kurās dalībniekus piesaka tikai ar nacionālās federācijas apstiprināšanu 

(turpmāk tekstā starptautiskās sacensības) - Pasaules kausa posmi, Pasaules čempionāts, 

Eiropas čempionāts, Eiropas kausa posmi jauniešiem, Eiropas čempionāts jauniešiem, 

Pasaules čempionāts jauniešiem) sportistam jāiegūst starptautiskais reitings kādā no 

kāpšanas sporta disciplīnām (boulderings, ātrumkāpšana, grūtā kāpšana) un gada 

starptautiskajā reitingā jābūt 1 – 50 sportistu vidū  Pieaugušajiem IFSC uzskaitītais 

pasaules reitings, jauniešiem IFSC uzskaitītais Eiropas reitings. 

4. Sportista pienākums, piedaloties sacensībās ir ievērot starptautiskās un Latvijas sporta 

federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvencijas 

noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus  

 

III. Noslēguma jautājumi: 

 

1. LAS KSK atbild par sportista atbilstību noteiktajiem kritērijiem, iesakot sportistu iekļaut 

Latvijas olimpiskās komandas “Tokija 2020” sastāvā   

2. LAS KSK iepazīstina sportistus ar sacensību noteikumiem, starptautiskās un Latvijas 

sporta federāciju noteikumiem, sporta ētikas un godīgas spēles principiem, antidopinga 

konvencijas noteikumiem un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem  Seko līdzi to 

ievērošanai, kā arī paši ievēro minētos normatīvos aktus  
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Latvijas Alpīnistu savienības 

Kāpšanas sporta komisijas vadītājs        N.Reinbergs 


