LATVIJAS ALPĪNISMA SAVIENĪBAS
ALPĪNISMA KOMISIJA
PROTOKOLS
nr. 14/2
2014. gada 28.oktobrī

Rīgā, BJC „Daugmale”

Sēdes norises laiks: no plkst. 18.05 – 20.05
Sēdē piedalās: Oļegs Mirošņikovs, Edgars Šāblis, Mihails Pietkevičs.
Protokolē: Gundega Skagale.
Darba kārtība:
1. Izmaiņas Alpīnisma komisijas sastāvā.
2. Latvijas Republikas 2014.gada čempionāts alpīnismā, sagatavošana.
3. Alpīnisma tehnikas tiesnešu kvalifikācijas nolikums.
4. Izmaiņas Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumos.

Norise:
1. Izmaiņas Alpīnisma komisijas sastāvā.
Ziņo: O. Mirošņikovs informē, ka Alpīnisma komisijā personisku iemeslu dēļ darbību nevar
turpināt Sigizmunds Grohovskis un Aleksandrs Kreicbergs.
Izsakās: E.Šāblis uzskata, ka Alpīnistu komisijā nevajag pārāk daudz dalībnieku, jautājumus
var apspriest eksperti arī ārpus komisijas. Komisijai pietiktu ar četriem komisijas locekļiem. Iesaka
Pētera Kūļa kandidatūru.
O.Mirošņikovs piekrīt, ka Alpīnisma komisiju varētu veidot pagaidām 4 cilvēku sastāvā,
iesaka Viļņa Buša, Eduarda Skuķa, Pētera Kūļa kandidatūras.
Lēmums 1.1. Līdz 6.novembrim iesniegt priekšlikumus komisijas locekļu kandidatūrām.
2. Latvijas Republikas 2014.gada čempionāts alpīnismā, sagatavošana.
Ziņo: O.Mirošņikovs informē, kā čempionāta tiesnešu kolēģijā nepieciešami pieci cilvēki.
Līdz 2.decembrim jāveic iesniegto marsrutu izvērtēšana. Čempions notiek 6. decembrī. Aicina
klubus popularizēt čempionātu un aicināt biedrus iesniegt atskaites.
Priekšlikumi: Čempionāta tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs Rolands Laveiķis, vietnieks
Mihails Pietkevičs, kolēģijas locekļi - Pēteris Kūlis, Miervaldis vai Vilnis Bušs, Juta Blažēviča,
Valdis Puriņš, Līga Plakane. Rezervē Edgars Šāblis.
Lēmums: 2.1. Līdz 6.novembrim apzināt potenciālos tiesnešu kandidātus (E.Šāblis).
2.2. E.Šābli noteikt kā atbildīgo par alpīnisma kāpienu datu bāzes uzturēšanu.
3. Alpīnisma tehnikas tiesnešu kvalifikācijas nolikums.
Ziņo: O.Mirošņikovs uzsver, ka tiesnešu kvalifikācijai jābūt kontrolētam procesam, nav
zināms, kas varētu piešķirt tiesnešu kvalifikācijas, pēc kādiem noteikumiem. Turklāt jau tāpat
izjūtams tiesnešu trūkums.
Izsakās: E.Šāblis domā, ka tiesnešu kvalifikācija varētu veicināt tiesnešu izglītošanos.
M.Pietkevičs norāda, ka būtu nepieciešams pārejas periods, piemēram, līdz 2020. gadam, lielākās
sacensības Zelmas Bej-Mamikonjas kausa izcīņa alpīnisma tehnikā, Gandra kauss, Romanova

kauss) var tiesāt noteiktu kategoriju tiesneši. E.Šāblis rosina tiesnešu kategorijas sākumā ieviest
nevis kā obligātas, bet gan brīvprātīgi.
Lēmums: 3.1. Izstrādāt nolikumu par alpīnisma tehnikas tiesnešu kvalifikāciju līdz
25.novembrim (E.Šāblis, G.Skagale).
4. Izmaiņas Alpīnisma tehnikas sacensību noteikumos.
Ziņo: M.Pietkevičs informē, ka lūdzis vairāk nekā 10 cilvēkiem izteikt ierosinājumus par
alpīnisma tehnikas sacensību nolikumu, taču saņēmis tikai trīs priekšlikumus, kā arī vienu
sagatavojis pats. Viens no priekšlikumiem - nevērt vaļā šos noteikumus, jo tie strādā tāpat.
Izsakās: O.Mirošņkovs norāda, ka ir divi rīcības varianti - nedarīt neko un visu uzticēt
tiesnešiem vai lietas, kas rada sarežģījumus, risināt ar izmaiņām noteikumos. Jāizskata priekšlikumi
un tad jālemj par noteikumu grozīšanu.
M.Pietkevičs piedāvā izskatīt Gunāra Stalidzāna iesniegtos priekšlikumus. 1.5.8. - par
dalībnieka iziešanu aiz ierobežojuma nevis diskvalificēt, bet gan piešķirt 20 soda punktus.
O.Mirošņikovs norāda, ka norobežojumus liek, lai tiem nekāptu pāri. E.Šāblis rosina diskvalificēt
par dalībnieka pilnīgu iziešanu aiz ierobežojuma, pārējos gadījumos piešķirt 10 soda punktus.
5.1. - augšējā dalībnieka noraušanās ar tiesneša virves noslogošanu 20 punkti, par atkārtotu
noraušanos - diskvalifikācija. 5.4. - iziešana aiz ierobežojuma - 20 punkti, par atkārtotu diskvalifikācija. M.Pietkevičs norāda, ka ideja ir pielīdzināt alpīnisma tehnikas sacensības kalnos
kāpšanai, ja tur kāds noraujas, ir problēmas, bet kāpiens tiek turpināts. E.Šāblis norāda, ka esošie
noteikumi risina šo situāciju. O.Mirošņikovs uzsver, ka visu sacensību nolikumos par noraušanos
paredzēta diskvalifikācija.
5.6.3. - ja izlaiž drošināšanu no abām rokām - diskvalificēt jeb vismaz 20 soda punkti. Jo tas ir
ļoti rupjš pārkāpums. O.Mirošņikovs, M.Pietkevičs - ja uzskata, ka drošināšana ir svarīgākais
elements alpīnismā, tad visur par drošināšanas pārtraukšanu piešķirami 20 soda punkti.
Ierosinājums 5.7. papildināt ar 5.7.2.12. - drošinātāja darbības faktiski nenodrošina
drošināšanu. 5.8.1.2. - palielināt soda punktu skaitu līdz 5, jo soda punktiem par nepareizu
nolaišanos pa virvi jābūt tādiem pašiem kā par nepareizu drošināšanu. M.Pietkevičs ierosina tā vietā
lietot "nobloķēt nolaišanās iekārtu".
5.11. - par kontrolsvara pazaudēšanu piešķirt 20 vai 30 soda punktus, nevis diskvalifivēt.
E.Šāblis ierosina šo punktu atstāt bez izmaiņām un 5.11.2. "kā pārkāpums tiek uzskatīts arī svara
iepakojuma sabojāšana, ja tā rezultātā ir pazaudēta jebkura svara daļa" pārnest uz 5.12. - bojāts
tiesnešu inventārs - 10 soda punkti.
5.13.2. - izņemt "transportējot kontrolsvaru", tas nozīmē, ka kontrosvaru var transportēt tikai
ar aizskrūvējamām karabīnēm.
Papildināt 5.7.2.1. punktu ar 5.7.2.13. - ja drošinātājs izpilda darbības, kas neattiecas uz
drošināšanu, ja blakus ir citi dalībnieki, piemēram, attin virves, vai neseko līdzi savam
drošināmajam. E.Šāblis, O.Mirošņikovs uzskata, ka šīs darbības vērtējums varētu būt subjektīvs,
tāpēc nebūtu iekļaujams nolikumā.
Papildināt 3.3. ar 3.3.8. - spriegojot virves, aizliegts izmantot individuālos drošības līdzekļus,
ja to dara vairāk nekā viens cilvēks. O.Mirošņkovs, M.Pietkevičs rosina šo problēmu risināt
iekļaujot noteikumus šādu formulējumu - tehniskos līdzekļus nedrīkst izmantot ar lielāku slodzi,
kā paredzēts tehniskajā aprakstā.
Lēmums: 4.1. Katrā komisijas sēdē izskatīt viena iesniedzēja priekšlikumus.
4.2. Papildināt 1.5.8. punktu šādā redakcijā - "dalībnieka pilnīga iziešana aiz
ierobežojuma". Papildināt 5.4. punktu šādā redakcijā "Pilnīga iziešana aiz ierobežojuma noņemšana
no distances (izņemot gadījumus, kuri atrunāti distanču nosacījumos)".
4.3. Palielināt soda punktu skaitu 5.6. - "Drošināšanas pārtraukšana - 20 soda punkti".
4.4. Veikt redakcionālu labojumu 5.8.1.2. - 5.8.1.2.vadošās rokas atlaišana, ja nav nobloķēta
nolaišanās iekārta vai drošinātājs nav nostiprinājis komandas drošināšanu.
4.5. Punktu 5.11.2. "kā pārkāpums tiek uzskatīts arī svara iepakojuma sabojāšana, ja tā

rezultātā ir pazaudēta jebkura svara daļa" pārnest uz 5.12. -" bojāts tiesnešu inventārs - 10 soda
punkti".
4.6. Veikt izmaiņas šādā redakcijā 5.13.2. "Atļauts neaizskrūvēt karabīnes starpāķu atsaitēs,
organizējot mākslīgos atbalsta punktus u.t.t".
4.7. Papildināt 3.3. ar 3.3.8. šādā redakcijā - "tehniskos līdzekļus nedrīkst izmantot ar lielāku
slodzi, kā paredzēts tehniskajā aprakstā".
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