
                 Latvijas Alpīnistu savienība 

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

Kāpšanas sporta komisijas 

Sēdes protokols Nr.8 

 

Rīgā, 2021.gada 3.jūnijā 

 

Norises vieta: Tiešsaistē, Zoom 

Norises laiks: no 18:00-19:00 

Piedalās: 

Linda Gruzīte – Kāpšanas sporta komisijas vadītāja. 

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

Meļķe, Sandra Plociņa  - komisijas locekļi. 

Piedalījās – Rolands Ruģēns. 

 

Sēdi vada: L.Gruzīte 

Protokolē: L.Gruzīte 

Aktuālie jautājumi: 

 

1. LAS LSFP budžeta sadale: 

- Sacensību organizatoriem ir jāizlemj vai nenotikušās sacensības pirmajā pusgadā 

būs pārceltas uz rudeni.  

- Ja būs, jānorāda datums un piešķirtās naudas izlietojums (konkrētas pozīcijas 

kam tiks tērēti piešķirtie līdzekļi).  

- Sacensību organizatoriem, kam sacensības plānojas otrajā pusgadā, lūgums 

apstiprināt vai tiks organizētas.  

- Ja sacensības netiks pārceltas, tad KSK jāvienojas par sacensībām piešķirtās 

naudas summas izlietojumu. 

2. Citi jautājumi. 

 

Sapulces gaita: 

 

1. Sacensību organizatori ir precizējuši sacensības, kuras plāno organizēt 2021.gadā. 

2. LAS ir iesūtīti datumu precizējumi un piešķirtā finansējuma plānotie izdevumi. 

3. KSK nosaka un vienojas par sacensībām 2021.gadā, kurām dalībniekiem tiks 

piešķirti reitinga punkti (sk. Pielikums Nr.1 Latvijas Alpīnistu savienības 

“LATVIJAS KĀPŠANAS SPORTA SPORTISTU SACENSĪBU REZULTĀTU 

REITINGA NOLIKUMAM”). 

- Latvijas čempionāts boulderinga disciplīnā. 

- Latvijas čempionāts jauniešiem boulderinga disciplīnā. 

- Latvijas čempionāts grūtās kāpšanas disciplīnā. 

- Latvijas Kauss jauniešiem boulderinga disciplīnā 1.posms (BJC Daugmale).  

- Latvijas Kauss jauniešiem boulderinga disciplīnā 2.posms (BJC RSP). 

- Latvijas Kauss boulderinga disciplīnā 1.posms / Rīgas atklātās sacensības 

kāpšanas sportā boulderings - Virsotne Boulder FEST vol 4. 

- Latvijas Kauss boulderinga disciplīnā 2.posms (BJC Daugmale). 

 



4. KSK vienojas, ka piešķirtie līdzekļi nenotikušajām sacensībām tiek pārdalīti 

vienādās daļās sacensībām, kurās dalībnieki saņem reitinga punktus. 

5. Medaļas Latvijas čempionātam boulderinga disciplīnā (jauniešiem un 

pieaugušajiem) un Latvijas čempionātam grūtās kāpšanas disciplīnā, iegādājas LAS 

no LAS saņemtajiem LSFP finanšu līdzekļu, Covid 19 seku ietekmes mazināšanai, 

kas piešķirti medaļu, kausu un balvu iegādei, sacensībām - Latvijas kauss. 

6. Nākamā KSK sēde noteikta 01.07.2021. 18:00 

 

Sapulce slēgta: plkst. 19:00 

 

Sapulces vadītājs: L.Gruzīte 

Protokolēja:                 L.Gruzīte 


