LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES
PROTOKOLS Nr.12-03.
Rīgā, BJC „Daugmale”, 2012. gada 11. oktobris.
Valdes sēdes laiks 18.10 – 19.20.
Sēdē piedalās: Edgars Šāblis, Eduards Skuķis, Normunds Reinbergs, Māra Viciņa, Aiga Rakēviča.
Protokolē: Aiga Rakēviča.
Sēdes darba kārtība:
1. LČ un LAS gada noslēguma pasākums.
2. Sacensību individuālais reitings.
3. Citi jautājumi
1) Atskats PČ alpīnismā
2) Uzlīmes
3) Seminārs
4) Korekcijas LAS web
1. LČ un LAS gada noslēguma pasākums.
LČ tika izsūtīts locekļiem uz e-pastiem. Visi iepazinās un balso: visi „PAR”. LČ apbalvošanas datums
26.01.2013. Aptuvenais laiks 17:00 – 23:00. Vieta: BJC Daugmale, Jēkabpils 19a, Rīga. Pasākuma
dalības maksa līdz 20.01.2013., ieskaitot LAS kontā, no cilvēka 3 Ls, pēc šī datuma un uz vietas – 5
Ls. Vērtēšanā galvenais tiesnesis Rolands Laveiķis.
2. Sacensību individuālais reitings.
N.Reinbergs izsūtīja locekļiem uz e-pastiem savu sagatavoto variantu – sacensību reitinga nolikuma
paraugu. M.Vilciņa: paraugā minētais variants varētu būt neobjektīvs, to īsti nevar saukt par
individuālo reitingu, ja nepiedalās visās sacensībās. Vajadzētu ņemt vērā arī sacensību līmeni.
N.Reinbergs iebilst, jo paraugs ņemts no šāda paša nolikuma Krievijā. A.Rakēviča ierosina noteikt
reitingu no noteikta skaita dalību sacensībās, piemēram, ņemt vērā 3 labākos rezultātus, nevis ņemot
vērā visas gada sacensības. N.Reinbegs iebilst, ka mums nav tik daudz sacensību, lai vēl varētu
izvēlēties. Lēmums: noskaidrot labākos variantus līdz decembra beigām.
3. Citi jautājumi:
1) Atskats PČ alpīnis mā
E.Šāblis īsumā pastāsta, kā Santai Grigorjevai un Kaparam Vilkam klājās Pasaules čempionātā
alpīnismā, kas norisinājās Ukrainā, Krimā.
2) Uzlīmes
A.Rakēviča piedāvā pasūtīt uzlīmes ar LAS logo (tādu pašu, kāds ir uz LAS nozīmītēm) 300 gab. 5cm
diametrā un 100 gab. 10 cm diametrā. Pēdējās paredzētas tieši līmēšanai uz automašīnām. Balso: 4
„par”, 1 „atturās”.
3) Seminārs
A.Rakēviča piedāvā organizēt semināru „Latvieši Everestā”, kurā varētu uzstāties visi četri Latvieši,
kas kāpuši Everestā 2012. gadā. Vieta BJC „Daugmale”, Jēkabpils 19a. Laiks: 1.12.12.
4) Korekcijas LAS we b
Tiek atgādināts E.Skuķim par katra individuālā kāpiena reģistrācijas formas sagatavošanu LAS mājas
lapai.

Nākamā sēde 8.novembrī pl.18:30.

