LATVIJAS ALPĪNISTU
SAVIENĪBAS
KĀPŠANAS SPORTA KOMISIJAS SAPULCES
PROTOKOLS Nr. 14.-5
Rīgā, BJC „Daugmale”, 2014. gada 1.maijs.
Valdes sēdes laiks 18.00-20.05
Sēdē piedalās: Aiga Rakēviča, Eduards Skuķis, Oļegs Mirošņikovs, Edgars Šāblis,
Kaspars Vilks, Vilnis Bušs, Miks Pietkevičš, Māra Vilciņa.
Protokolē: Kaspars Vilks
Sēdes darba kārtība:
1.Eiroāzijas alpīnistu savienība (EAMA) Euro-Asian
2.Pasaules čempionāts Krimā, klinšu klasē.
3.KSK tiek izvirzīts sastāvs
4. Valdes kritēriju sadale
5. Alpīnistu komisijas nolikums, sastāvs
6. ZZ čempionāts
7. Sporta nakts. 1. Jūnijā
8. Tiesnešu kopsapulce 03.06.14.
1.Eiroāzijas alpīnistu savienība (EAMA) Euro-Asian
Maskavā 2014.gada 14. aprīlī norisinājās Eiroāzijas alpīnistu savienības kopsapulce,
uz kuru devās pārstāvis no Latvijas Miks Pitkēvičš. Piesaistītās valstis uz šo
kopsapulci bija Uzbekistāna, Latvija, Tadžikistāna, Kirgistāna un Baltkrievija
piedalījās caur video zvanu. Piedaloties Eiroāzijas alpīnistu savienības kopsapulcē,
Miks Pietkevičš uzzināja
 Biedru iekļaušanu
 Biedru naudas
 Finansējums uz pasaules čempionātu 2014. gada 4. jūnijs
 Sporta vīzas.
Iestājoties Eiroāzijas alpīnistu savienībā, būs nepieciešams iemaksāt biedru naudu,
kas vēlāk tiks precizēta. Eiroāzijas alpīnistu savienība grib un turpinās tiešā klātienē
alpīnisma sacensības klinšu klasē un atskaišu čempionātus. Krievijas federācijai ir
vēlme organizēt sacensības un ieguldīt finanses, neklātienē tika apstiprināts arī
Ukrainas federāciju čempionāts, Krievijai vēlme, lai Ukraina nodrošina ar
sertificētiem tiesnešiem un maršrutu izveidi Krimas čempionātā.
Miks veica pārrunas ar A.A ?? prezidentu Aleksandru Aļčeļņikovu, par sporta vīzu
ieviešanu braucot uz sacensībām Krievijā. Septembra beigās notiks kopsapulce, lai
izrunātu atlikušos jautājumus.
2.Pasaules čempionāts Krimā, klinšu klasē.
Tiek izvirzīti sastāvi pasaules čempionātam Ukrainā, tiek lemts par divu komandu
dalību čempionātā. Viena vīriešu sasaite Kaspars Vilks, Jānis Ķimenieks un viena

sieviešu sasaite Santa Grigorjeva, Aiga Rakēviča. Par trenera dalību tiek atlikts
jautājums uz nākamo sēdi.
3.KSK tiek izvirzīts sastāvs.
N.Reinbergs iesniedzis epastu vēlas, lai tiek akceptēts saraksts piecu cilvēku sastāvā
(Santa Tabulevica, Māra Vilciņa, Normunds Reinbergs, Irina Grjazeva, Kaspars
Vilks). Balso: visi Par.
4. Valdes kritēriju sadale.
KSK aicina, lai valde izskata un akceptē Valdes kritēriju sadali.
1. Klubu skaits, tiek nolemts - par.
2. Kritērijs par pilsētām netiek akceptēts.
3. Grupu skaits, valdes sēdē netiek lemts, atstāt uz nākošo valdes sēdi.
5. AK tiek izvirzīts sastāvs, Alpīnistu komisijas nolikums.
Oļegs Mirošņikovs iesniedzis piedāvājumu, lai tiek akceptēts Alpīnisma komisijas
saraksts piecu cilvēku sastāvā (Edgars Šāblis, Miks Pietkevičs, Sigismunds
Grohovskis, Aleksandrs Kreicbergs, Oļegs Mirošņikovs) un komisijas sekretāre –
Gundega Skagale. Balso: visi Par.
Tiek nolemts iekļaut 6.8 punktu „Alpīnisma tehnikas tiesnešu kvalifikācija
un sagatavošana” Alpīnisma komisijas nolikumā, un apstiprināt šo
nolikumu. Balso: 6 par, 1 atturas.
6. ZZ čempionāts.
Vai nepieciešams piedalīties ar savu atbalstu, tiek apspriesti varianti par dalību.
Nepieciešams būvēt kāpšanas sienu, kas prasa papildus līdzekļus. Tiek izvirzīti
varianti un priekšlikumi, bet apsverot visus par un pret, tiek pieņemt lēmums šajā
pasākuma nepiedalīties.
7. Sporta nakts. 1. jūnijā.
Tiek pieņemts lēmums, ka viens no variantiem piedaloties šajā pasākumā ir
informāciju nodot publikai caur informatīviem bukletiņiem un video, kur atrodas
kāpšanas iestādes un kāda veida publikai tā piemērota. Tiek nolemts, ka visi savus
priekšlikumus sūta uz LAS ēpastu un video montēs Eduards Skuķis.
8. Tiesnešu kopsapulce 03.06.14.
03.06.14. norisināsies Rīgā, BJC „Daugmale” iestādē tiesnešu kopsapulce par
alpīnisma tehnikas noteikumiem, Zelmas Čempionātu.
Nākamā valdes sēde norisināsies 2014. gada 12. jūnijā.

