LATVIJAS ALPĪNISMA SAVIENĪBA
ALPĪNISMA KOMISIJA
PROTOKOLS
nr.14/1
2014. gada 22.maijā

Rīgā, BJC „Daugmale”

Sēdes norises laiks: no plkst. 19.50 – 21.20
Sēdē piedalās: Oļegs Mirošņikovs, Edgars Šāblis, Mihails Pietkevičs
Protokolē: Gundega Skagale.
Darba kārtība:
1. Alpīnisma komisijas darba programmas apspriešana.
2. Latvijas Republikas 2014. gada čempionāta alpīnismā nolikuma izskatīšana.
Norise:
1. Alpīnisma komisijas darba programmas apspriešana.
Ziņo: O.Mirošņikovs piedāvā vienoties par šī sasaukuma Alpīnisma komisijas darba plānu,
galvenajiem darba virzieniem. Pirmais būtiskais virziens - alpīnistu sagatavotības līmenis. Jāturpina
darbs pie alpīnisma iesācēju apmācības programmas izstrādes, nepieciešams arī tehnisko prasmju
saraksts, proti, kas jāzina un jāmāk alpīnistam iesācējam. Alpīnisma komisijas mērķis ir radīt
standartu, lai visi alpīnisti tiktu apmācīti pēc vienotiem kritērijiem.
Izsakās: E.Šāblis izsaka atbalstu prasmju sarakstam, iesaka grupēt prasmes atbilstoši grūtību
kategoriju maršutiem - kas jāmāk, lai izietu 1B, 2A, 2B, un tā tālāk.
M.Pietkevičs informē, ka Krievijas Alpīnistu federācijas iesācēju apmācības programma
apvienota ar nepieciešamo prasmju sarakstu vienā dokumentā.
E.Šāblis ierosina klubu eksaminācijas komisijās piedalīties arī Alpīnisma komisijas
dalībniekiem un citu klubu pārstāvjiem. Apsverama iespēja arī par vienotu prasmju un zināšanu
pārbaudes eksāmenu biļešu izstrādi.
O.Mirošņikovs uzsver alpīnisma semināru nepieciešamību, iesakot izveidot tematisko
programmu. Iesaka iespējamās tēmas: nelaimes gadījumu kalnos analīze, jauni tehniskie paņēmieni,
"pašglābšana" sasaitē. O.Mirošņikovs un M.Pietkevičs uzsver alpīnistu instruktoru tālākizglītības
nozīmi un vienojas par 1-2 semināru gadā organizēšanu instruktoriem. M.Pietkevičs piedāvā
izstrādāt programmu, cik stundas gadā instruktoriem jāveltī pašizglītībai un kvalifikācijas
paaugstināšanai, apmeklējot seminārus, konferences u.tml.
M.Pietkevičš ierosina LAS līmenī pieņemt, ka publiski tiek analizēti tikai tie nelaimes
gadījumi, kas notikuši organizētos pasākumos. Privātos gājienos notikušu nelaimes gadījumu
analīzi veikt tikai klubu līmenī. Šādi rīkojas arī Krievijas Alpīnisma federācija. E.Šāblis uzsver, ka
būtu jāveic analīze, kādas rīcības noved līdz nelaimes gadījumam. O.Mirošņikovs ierosina nelaimes
gadījumu analīzi veikt sezonas noslēgumā, piemēram novembrī, piebilstot, ka analizēt varētu arī
citu valstu alpīnisma negadījumus.
Lēmums:
1.1. Apstiprināt alpīnisma komisijas programmu, ka galvenie darba virzieni.
1.2. Par alpīnisma iesācēju apmācības programmas projekta un nepieciešamo tehnisko
prasmju saraksta sagatavošanu atbildīgais O.Mirošņikovs. Darbs pie klases sportistu apmācības
programmas tiks uzsākts pēc tam, kad tiks pabeigta iesācēju apmācības programmas izstrāde.
1.3. Papildināt alpīnisma instruktoru nolikumu ar punktu par stažēšanās nepieciešamību.
1.4. Instruktoru reģistra izveide LAS mājas lapā (E.Šāblis nosūta instruktoru atestācijas
protokolus).

1.5. Gadā jāorganizē 1-2 alpīnisma semināri (atbildīgais O.Mirošņikovs).
1.6. Lai nodrošinātu UIAA un citu ar alpīnismu saistīto organizāciju informatīvo materiālu
sagatavošana un publicēšanu LAS mājas lapā, lūgt LAS valdei nodrošināt M.Pietkevičam pieeju
LAS valdes oficiālajai e-pasta adresei.
1.7. Katru gadu sezonas noslēgumā (novembrī) organizēt nelaimes gadījumu kalnos
apkopošanas un analīzes semināru (atbildīgais A.Kreicbergs).
1.8. Sigizmunds Grohovskis ir atbildīgs par čempionāta tiesnešu nolikuma izstrādi.
1.9. Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumu izstrādi uzticēt M.Pietkevičam - līdz šā gada
oktobra beigām jānoorganizē
noteikumu apspriede. Piedāvājumu organizācijām izsūtīt
priekšlikumus jāizsūta līdz maija beigām, dodot tām 30 dienu laiku priekšlikumu iesūtīšanai.
1.10. Alpīnisma tehnikas tiesnešu kvalifikācijas nolikuma izstrādi uzticēt E.Šāblim. Līdz
16.jūnijam sagatavot nolikuma projektu.
1.11. Kalnos kāpšanas noteikumu izstrāde (atbildīgais M.Pietkevičs). Termiņš - līdz 2014.
gada beigām.
2. Latvijas Republikas 2014. gada čempionāta alpīnismā nolikuma izskatīšana.
Ziņo: O.Mirošņikovs piedāvā papildināt 4.1 punktu ar iesācēju klasi un iekļaut papildus 4.1.6.
punktu: "Iesācēju klasē piedalās komandas ar kalnu maršrutiem, kuru grūtību kategorija nav
augstākā par UIAA III (2A RUS) un komandā vairāk nekā puse no dalībniekiem ir iesācēji. Par
iesācējiem tiek uzskatīti alpīnisti, kas iepriekš nav veikuši kāpienus kalnos."
Tehniskajās klasēs tiek paaugstināta grūtību kategorija - A kalsē iepriekšējās UIAA IV (3A
RUS) vietā UIAA IV+ (3B RUS), B klasē iepriekšējās UIAA IV- (2B RUS) vietā UIAA IV (3A
RUS).
Izsakās: E.Šāblis uzsver, ka šajā klasē visiem dalībniekiem, izņemot vadītāju, ir jābūt
iesācējiem, kas iepriekš nav veikuši klasificētas virsotnes.
Lēmums:
2.1. Papildināt punktu 4.1. ar iesācēju klasi. Punktu 4.1.6. pieņemt šādā redakcijā: "Iesācēju
klasē piedalās komandas ar kalnu maršrutiem, kuru grūtību kategorija nav augstākā par UIAA III
(2A RUS) un komandā ir ne vairāk kā divi dalībnieki ar iepriekšēju kalnu pieredzi, ieskaitot grupas
vadītāju. Par iesācējiem tiek uzskatīti alpīnisti, kas iepriekš nav veikuši kāpienus kalnos".
2.2. Tehniskajā klasē A piedalās komandas ar kalnu maršrutiem, kuru grūtību kategorija ir ne
zemāka kā UIAA IV+ (3B RUS) un virs 2500 m, tehniskajā klasē B piedalās komandas ar kalnu
maršrutiem, kuru grūtību kategorija nav augstākā par UIAA IV (3A RUS).
Nākamā LAS AK sēde 2014. gada 16.jūnijā BJC „Daugmale”

