
Latvijas Alpīnistu savienība 

(Reģ.Nr. 40008022167 juridiskā adrese: Grostonas iela 6b, LV-1013) 

Kāpšanas sporta komisijas 

Sēdes protokols Nr.7 

 

Rīgā, 2021.gada 25.maijā 

 

Norises vieta: Tiešsaistē, Zoom 

Norises laiks: no 18:00-20:00 

Piedalās 

Linda Gruzīte – Kāpšanas sporta komisijas vadītāja. 

Irina Grjazeva, Jekaterina Koževņikova, Santa Tabulēvica, Normunds Reinbergs, Gundega Meļķe - 

komisijas locekļi. 

Piedalījās – Rolands Ruģēns. 

 

Sēdi vada: L.Gruzīte 

Protokolē: L.Gruzīte 

Aktuālie jautājumi: 

 

1. 2021.gada sacensībām “Latvijas kauss” pieaugušajiem un jauniešiem – kausu un balvu 

(kopvērtējumam), medaļu (posmiem) iegāde. 

2. Sportistu Sastāvs PKP Austrija, Insbruka. 

3. PČJ KF, Voroņeža un PČ KF, Maskava – papildus pieteikušies BJC Daugmales sportisti. 

4. Erasmus programma sadarbībā ar Lietuvu.  

5. Izlases dalībnieku anketas. 

6. Atgādinājums par projektiem un darbiem, kas jādara: 

- Universālā drošināšanas pārbaudes kartiņa kas derētu visā LV. 

- Projekts “Kāpšanas diena”. 

- IFSC noteikumu tulkošana. 

- Maršrutu licēju atzīšanas kritēriji (sertifikācija). 

- Olimpiskā vienība, kandidāta izvirzīšanas kritēriji 

- Sportistu līdzfinansēšanas kritēriji 2022.g. 

7. Citi jautājumi. 
 

Sapulces gaita: 

1. Apspriedām jautājumu par 2021.gada sacensībām “Latvijas kauss” pieaugušajiem 

un jauniešiem – kausu un balvu (kopvērtējumam), medaļu (posmiem) iegādi, no 

LAS saņemtajiem LSFP finanšu līdzekļu, Covid 19 seku ietekmes mazināšanai. 

Tika nolemts, ka biedru organizācijām (BJC RSP, BJC Daugmale, R.A.Serviss) 

līdz 04.06.2021. nepieciešams iesūtīt N.Reinbergam nepieciešamo medaļu un 

kausu skaitu. 

2. Apstiprināt dalībai IFSC organizētajās sacensībās Pasaules kausa posmā grūtās 

kāpšanas un boulderinga disciplīnās, kas notiks laika posmā no 22.06.2021. līdz 

26.06.2021. Austrijā , Insbrukā, Latvijas Kāpšanas sporta izlases sportistus -

Edvardu Gruzīti, Kasparu Vilku, Elzu Elizabeti Baraku, Artu Matelsoni. Sportisti 

startēs abās disciplīnās. Kā pavadošos trenerus sacensībās pieteikt – K.Vilku un 

L.Gruzīti. Kā pārstāvi no LAS pieteikt A.Gruzīti.  

 



3. Apstiprināt dalībai IFSC organizētajās sacensībās Eiropas kausa posmā grūtās 

kāpšanas disciplīnā, kas notiks laika posmā no 02.07.2021. līdz 04.07.2021. 

Beļģijā, Puurs-Sint-Amands, Latvijas jauniešu Kāpšanas sporta izlases sportistus 

Tomasu Dilānu un Kristīni Rjabovu. Kā pārstāvi no LAS pieteikt Zani Johansoni.  

4. BJC Daugmale ir pieteikusi dalībai starptautiskām sacensībām papildus dalībniekus. 

Ņemot vērā, ka pieteikumi iesniegti ar nokavēšanos un nav iekļauti finanšu sadales 

plānos tika nolemts atļaut BJC Daugmale pieteiktajiem sportistiem Tomasam 

Dilānam un Dmitry Sevankaev piedalīties PČJ KF, Voroņežā, atmaksājot starta 

naudu no saviem līdzekļiem, un sportistēm Elzai Elizabetei Barakai un Artai 

Matelsonei piedalīties PČ KF Maskavā, atmaksājot starta naudu no saviem 

līdzekļiem. 

5. Kā kontaktpersonu no LAS Erasmus programmai sadarbībā ar Lietuvu, noteikt 

N.Reinbergu. 

6. L.Gruzīte atgādināja  biedru organizācijām par nepieciešamību iesūtīt  

N.Reinbergam izlases dalībnieku anketas. 

7. Atgādinot par darbiem, kas ir jāpaveic, biedru organizāciju pārstāvjiem lūgums 

pieteikt kandidatūras, kas varētu darboties pie nepieciešamo dokumentu un projektu 

izstrādes: 

- Universālā drošināšanas pārbaudes kartiņa kas derētu visā kāpšanas zālēs Latvijā. 

- Projekts “Kāpšanas diena”. 

- IFSC noteikumu tulkošana. 

- Maršrutu licēju atzīšanas kritēriji (sertifikācija). 

- Olimpiskā vienība, kandidāta izvirzīšanas kritēriji. 

- Sportistu līdzfinansēšanas kritēriji 2022.g. 

8. N.Reinbergs biedru organizācijām, kas organizē sacensības uzdeva pārskatīt un 

pārplānot sacensību kalendāru, izlemjot kuras sacensības no pirmā pusgada tiks 

pārceltas un uz kādu laiku, un kuras šogad būs atceltas. 

 

 

Sapulce slēgta: plkst. 20:00 

 

Sapulces vadītājs: L.Gruzīte 

Protokolēja:                 L.Gruzīte 

 

 


