Alpīnisma komisijas
SĒDES PROTOKOLS Nr.1/18
Rīgā,

2018. gada 25.janvārī

Alpīnisma komisijas sēdē piedalās Mihaels Pietkevičs, Edgars Šāblis,
Oļegs Mirošņikovs, Vilnis Bušs,
Dienas kārtība.
1. LAS 2018.gada čempionāts alpīnismā
2. Tiesnešu sertificēšanas kārtība.

1. 2018.gada Janvāris čempionāta norises laiks. Atskaišu iesniegšana līdz
10.janvārim, tiesāšana tiesnešu kolēģijai 14. Janvārī, apbalvošana 19.janvārī.
Čempionāta norises laiks no 01.01.2018 līdz 31.12.2018.
Apbalvošana pa klasēm. Kas ietilpst kādā klasē, iebildumu nevienam nav. Pietkevičs
uzsver, ka klasu nosacījumi ir pareizi.
Augstkalnu klasē, virsotnes virs 6 tūkstoši mvjl. Atstāj 6, visi vienojušies.
Diskusijas. Pietkevičs informē, ka pēc Krievijas klasifikācijas ir ledus klase un klinšu
klase, nevis kā mums klinšu-ledus klase. Bušs ierosina, lai paliek viena kopēja
klase. Vienojas, ka nemaina klasēs neko. Bet samaina, ko Šāblis saka, ja ir
iesniegta viena atskaite, tad tai nedrīkst dot 1.vietu. Šāblis uzsver, viens iesniedz,
ir atzinības raksts. Pietkevičs atzīmē, ka, ja, piemēram, rodas situācija, ka uzkāpj
Everestā, bet ir vienīgie kas iesniedz atskaiti, tātad, viņiem tiek iedots pateicības
raksts par uzkāpšanu Everestā. Pietkevičs uzsver, ka, ja arī ir viena atskaite, kas
izpildījusi klases nosacījumus, ir jādod vieta. Bušs tam piekrīt, Šāblis nē. Pietkevičs
atzīmē, ka šogad, no 6 klasēm tiktu čempionātā apbalvotas tikai divas, savukārt
četrām tiktu pasniegti pateicības raksti.
Šāblis ierosina, ka tiesnešu kolēģijai vajadzētu piešķirt tiesības pārklasificēt
iesniegto atskaiti uz citu klasi. Pietkevičs kategoriski atsakās. Pietkevičs, ja atbilst
visiem klases nosacījuma punktiem, tad ir noteikti jāapbalvo.
Pietkevičs ierosina, ka. Priekšlikums 4.2.5. punktā ierakstīt – kājām veiktā
nepārtrauktā posma garums no 100 km, iekļaujot ne mazāk kā 2 klasificētas
kalnu pārejas vai virsotnes.
Bušs izsaka priekšlikumu, ja virsotne atbilst 5A klasifikācijai, tad tiesneši to var
pārnest uz tehnisko A klasi un dot vienīgo pirmo vietu. Šāblis, atļaut tiesnešu
kolēģijai izvērtēt un apvienot klases savā starpā. Iebilst, ka tas ir slideni. Oļegs, ka

Krievijā arī augstkalnu klase ir no 6 t. vjlm, bet viņiem ir arī augstkalnu tehniskā
klase.
Priekšlikums sadaļā Vērtēšana un apbalvošana. Tiesnešu kolēģijai ir tiesības mainīt
klasi pie atskaišu iesniegšanas (pieņemšanas), saskaņojot to ar komandas vadījumu
13.punkts Tiesnešu kolēģijai ir tiesības mainīt iesniegtās atskaites klasi pie
atskaites iesniegšanas, saskaņojot to ar komandas kapteini.
Visi piekrīt. Bušs ierosina, ka var mainīt medaļu veidolu savā starpā atšķirīgas.
Mirošņikovs ierosina, 7.punktā, ka iesniegšanas faila formāts tikai .pdf elektroniskā
formātā ar nosaukumu LC_GADS_VIRSOTNES NOSAUKUMS_GRŪTĪBU
KATEGORIJA_KLASE KURĀ IESNIEDZ. (piemēram,
LC_2018_EVERESTS_5B_AUGSTKALNU KLASE)
Priekšlikums. Maršruta atskaite, 1.pielikums – info par iesniedzējiem, papildus
11.punkts Komandas kapteiņa tel. nr. un epasts.
Šāblis, čempionātā, kas nav LAS biedri, ir jābūt dalības maksai. Otrs variants, kas
nav LAS biedri, nesaņem balvas, tikai medaļas.
Vajag taisīt vienotu pasākumu – jauniešu apbalvošanu (tūrismā un kāpšanā) kopā ar
alpīnisma čempionāta noslēgumu. Tas varētu būt variants uz 2019. Gada pasākumu.
Tikai zāle ir jāņem lielāka un laiks ir mazliet ilgāks.
Mirošņikovs ierosina nepublicēt pirms apbalvošanas rezultātus pirms apbalvošanas.
Tas varētu motivēt cilvēkus vairāk ierasties uz pasākumu. Ja netiek publicēti
rezultāti, saglabājas intriga.
Nolēma: iepriekš nepublicēt rezultātus laika posmā starp tiesāšanu un apbalvošanu.
Par reitingu. Šāblis ierosina, ka reitingu alpīnismā nav jēgas aprēķināt. Alpīnismā ir
sporta klases, ir virsotnes, par kurām tiek iesniegts un vērtēts čempionātā, taču
reitingu aprēķināt un par to apbalvot nav īsti korekti attiecībā uz alpīnismu.
Vajag uz pasākumu aicināt LAS dalīborganizāciju vadītājus un kaut kādā veidā
patiekties viņiem (ar atzinības rakstu, piemiņas balvām, etc.).
Mirošņikovs atbild - gada laikā vajag sociālajos tīklos sekot kurš un kur kāpj,
piefiksēt to un gada beigās piedāvāt viņiem sagatavot un iesniegt atskaites
čempionātā.

2. Tiesnešu sertificēšanas kārtība.
Mirošņikovs izsaka viedokli, ka iespējams, ka šādas kārtības ieviešana vēl vairāk
samazinās tiesnešu skaitu. Tam varētu būt dažādi iemesli, tai skaitā, apmācība,
klasificēšana, etc.
Šāblis uz to atbild, ka mums to valsts tāpat drīz prasīs, labāk izdaram to jau tagad,
uzreiz.

Mirošņikovs uzsver, ka kaut kur vajag ierakstīt to, ka tikai sertificēti tiesneši var
tiesāt jebkuras sacensības, kuras notiek Latvijā.
Pietkevičs ierosina, ka tas ir jāieraksta Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumos.
Par tiesnešu grāmatiņām – vai vajag vai nē. Tas pats par nozīmītēm.
Par pašiem noteikumiem – valsts kategorijas tiesnesis – vajadzīgs vai nē.
Pastāv debate par šādu noteikumu vajadzību. Ir dažādi viedokļi par to vai to
vajadzētu vai nē.
Kvalificēti tiesneši, apmācīti, etc. Ieinteresēt cilvēkus, apmācīt tos, pabalstīt
(apbalvot,), etc. – Šāblis
Mirošņikovs domā, ka cilvēku skaits tikai samazināsies, ja tiem liks mācīties un
sertificēties.
Savukārt Bušs– ir jāstrādā pie šīs kārtības attīstības un uzlabošanas. Šeit ir ir daudz
kas vēl jāuzlabo un jāpapildina.

