LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBAS
VALDES SĒDES
PROTOKOLS Nr.13-08.
Rīgā, BJC „Daugmale”, 2013. gada 10.oktobris.
Valdes sēdes laiks 18.20 – 20.00.
Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Normunds Reinbergs, Edgars Šāblis, Māra Vilciņa, Pēteris
Kūlis, Miks Pietkevičs.
Protokolē: Aiga Rakēviča.
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Sēdes darba kārtība:
M.Pietkeviča un E.Šābļa atskaites.
Baltijjas čempionāts.
Kāpšanas seminārs skolām.
Protokoli.

1. M.Pietkeviča un E.Šābļa atskaites.
1) M.Pietkevičs: Pasaules čempionāts alpīnismā Krimā. No Latvijas piedalījās 3
sasaites – 1 vīriešu un 1 sieviešu sasaite. Slikto laika apstākļu dēļ, daudzas sasaites
atteicās startēt. Latviešu sasaites izkāpa tikai daļu no maršrutiem. Pārējās sasaites,
kas tomēr kāpa, izmantoja palīglīdzekļus.
2) Krievijas alpīnistu federācija atsūtīja uzaicinājumu LAS piedalīties viņu rīkotajā
svinīgajā vakarā par godu 90-ai gadu jubilejai 26.oktobrī Maskavā. M.Pietkevičs
piedāvā savu kandidatūru pārstāvēt LAS šajā pasākumā, ja valde neiebilst. Iespējams
brauks arī E.Šāblis. N.Reinbergs uzskata, ka viņam nav vērts braukt uz šo pasākumu.
LAS valde piešķir 50Ls šim pasākumam. Neviens neiebilst.
3) E.Šāblis: Veterānu Pasaules čempionātā alpīnismā Ukrainā no Latvijas piedalījās 2
sasaites. Kopumā šādus pasākumus atbalsta, tika iegūta pieredze, jo dažas lietas
atšķiras no Latvijā ierastajām.
2. Baltijas čempionāts.
Ir divas versijas, kādā stilā varētu norisināties Baltikums. Valde balso; ar 5 Par tiek izvēlēts
viens variants, kurš tiks publicēts LAS mājas lapā tuvākajās dienās. M.Vilciņa ierosināja
Baltijas čempionātā aicināt piedalīties visas valstis ap Baltijas jūras krastu, bet valde nolemj
to šogad nedarīt, jo LAS nav tam gatava. Par galvenajiem iemesliem tiek minēti finanšu
trūkums un tas, ka šogad būs pārāk vēlu izziņots. M.Vilciņa piedāvā neklātienes principu –
valstu pārstāvjiem nav obligāti jābrauc, bet var atsūtīt atskaites elektroniski.
3. Kāpšanas seminārs skolām.
Šis seminārs norisināsies Juglas vidusskolā 9.novenbrī. Līdz šai sēdei pieteikušies 3
dalībnieki. Tiek pieņemts lēmums, pēc šī semināra dalībniekiem izsniegt attiecīgas
apliecības.
4. Protokoli.
E.Šāblis interesējas, kur var atrast vecos protokolus par sporta klašu piešķiršanu. Sporta
klases ir savādākas nekā tiesnešu kvalifikācijas klases. Pagaidām Latvijā tādas tiesnešu
kvalifikācijas klases nav. AK varētu šādu kvalifikāciju izveidot un ieviest.
Nākamā sēde 31. oktobrī, pl.18:00.

