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Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) 

Kalnu slēpošanas darba komisijas sanāksmes 
PROTOKOLS Nr. ALP/2018/3 

 
2018. gada 7. jūnijā plkst. 10:00 
Elektrum Olimpiskajā centrā (LSF telpās) 
Grostonas ielā 6b - 414. kab., Rīgā 
 

Piedalās:  
 Klubs (LSS biedrs): Pārstāvis: 
¨ SK Apex Kristīne Cera 
¨ SK ASI Dainis Krauja 
¨ SK International Ski Team Kaspars Loss 
¨ SK Kore Jānis Korde (no 10:14) 
¨ SK Pantera Sandra Meldere  
¨ KSK Rīga Jeļena Brokāne 
ý SK Rīgas Favorīts Elvis Opmanis 
¨ SK Snowfeel Renārs Doršs 
¨ SKF Traverss-V Uldis Volgemuts 
¨ SK Virsotne Jana Trapāne 
¨ SK Virsotne Žaklīna Frickausa  
¨ SK Virsotne Jana Zvejniece 
¨ SK Ziemeļpols Gunta Gasūna  

  
LSF ģenerālsekretārs:  Agris Raugulis 
LSF grāmatvede:  Laila Liniņa 

Sēdes vadītājs:   Dinārs Doršs 
Protokolē:   Agris Raugulis 

Viesi:     Ivars Ciaguns (līdz 11:20) 
 

Darba kārtība 
1.  29.05.2018. darba komisijas protokola apstiprināšana. A.Raugulis  

2.  Vilciņa kausa nolikuma projekts.  J. Trapāne 

3.  Latvijas kausa, Baltijas kausa, Latvijas čempionāta nolikuma 
projekts 

D. Doršs 

4.  Informācija par 13.06. sanāksmi par izlašu sastāviem. D.Doršs 

5. Dažādi  

 

1. Izteicās: D.Doršs 
D.Doršs atklāj sanāksmi. Informē, ka izies cauri nolikumiem. J.Trapāne šobrīd 
aizkavējusies dēļ signalizācijas problēmām. Būs iespējams vēlāk. Jautā par iepriekšējo 
protokolu.  
A.Raugulis informē, ka protokols ir izdrukāts uz šo sapulci, bet iepriekš nav izsūtīts.  
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NOLEMJ: 
1.1.  Izsūtīt visiem kalnu slēpošanas darba grupas 2018. gada 29. maija sanāksmes 
protokolu Nr. ALP/2018/2 un lūgt iesūtīt komentārus, ja tādi ir, līdz 12.06.; 
1.2. Apstiprināt kalnu slēpošanas darba grupas 2018. gada 29. maija sanāksmes 
protokolu Nr. ALP/2018/2 pēc 12.06. Protokolu publicēt Latvijas Slēpošanas 
federācijas mājaslapā www.infoski.lv.   

Par Pret Atturas 
1 0 0 

 
2. Izteicās: D.Doršs, I.Ciaguns, A.Raugulis 
D.Doršs informē, ka I.Ciagunam bija priekšlikumi sacensību organizācijas uzlabošanai, 
tādēļ aicināts uz sanāksmi. Informē par Vilciņa kausa organizēšanu. To rīko klubi, ja 
uzskata, ka tiem vajadzīgs. Federācija atbalsta ar nolikumu, inventāru un citu palīdzību. 
Klubi piesakās, kuros datumos katrs rīko. J.Trapāne arī šoreiz ir uzņēmusies koordināciju. 
Nolikuma projekts visiem ir izsūtīts. 
I.Ciguns informē, ka Tarzāna loma bija, ka tie aizvietoja sacensības. Ja klubi taisa tiem ir 
priekšroka. Ja kaut kas brūk nost, tad taisa. Domā, ka tas arī ir izdevīgi federācijai. Par cik 
visos posmos ir klāt, palīdz iespēju robežās. Redz, ka var pilnveidot ar trases līdzināšanu. 
Sacensībām nevar dot startu, ja ir mīksta trase. Tādēļ ierosina cilvēku, kas pasaka, ka trase 
ir gatava un var braukt. Ja tas ir GT, tad viņam ir viss jādara un visu nevar paspēt. Trases 
izšļūkšana viens temats, otrs temats līniju novilkšana. Mazā grupā bērni apmaldās. 
Minimums nepieciešama līnija pirmajam un pēdējam mietam pa kurieni braukt. Trešais - 
finiša norobežošana. Vienā, vai pat divos posmos, finišā bija situācija, kur krustām 
šķērsām ir vēl kāds, kas tur atrodas. Labi kamēr labi, bet ja kas notiks tad būs slikti. Starta 
podestiņš. Šīs lietas būtu jāiekļauj standarta pakā. 
D.Doršs norāda, ka piekrīt I.Ciagunam visos punktos. Problēma, kā likt to darīt. Nav 
vairāk organizatoru, kā datumi, kas izvēlēti. Problēma ir, ja organizators netiek galā ar 
minimālām prasībām kā tādām. TD jautājums ir sarežģīts. FIS līmenī tas ir no citas valsts, 
neitrāls. Arī LSF sacensību līmenī izlases sportisti ne visi māk līdzināt trasi. Neredz 
cilvēku, un kā tas varētu darboties. Varam atzīmēt šos punktus protokolā. Piespraust pie 
dēļa un tas vairāk kalpo kā atgādinājums.  
I.Ciguns ierosina par TD rotācijas principu, ka katram organizatoram ir kāds uzraugs no 
cita kluba, kas arī organizē. Iesaka federācijai atstāt organizatoram krāsu tvertni un 
kāpšļus. 
D.Doršs norāda, ka tad būtu jāapjautā kas tieši komplektā no federācijas vajadzīgs 
organizatoram. Tam jābūt balansā ar to, kas notiek. No vecāku puses šīm sacensībām ir 
vislielākais pieprasījums. Varbūt jādomā, ka federācijai tas ir jāuzņemas. Šobrīd klubi 
saka, ka var to izdarīt. Var sagatavot un izdalīt sarakstu, kas TD jādara, jāpārbauda. 
A.Raugulis ierosina sezonas beigās no atbildīgajiem TD lūgt sagatavot ziņojumu par savu 
uzraudzīto posmu. Seminārā nolasīt tēmu par sacensību minimālajām pamatprasībām, 
atgādināt vēl katru reizi organizatoriem, kad iespējams. Iesaka I.Ciagunam uzreiz 
pietiekties rīkot sacensības, nevis gaidīt, kad kāds nerīkos. 
 
NOLEMJ: 
2.1. Izsūtīt visiem 2018./2019.gada Vilciņa kausa sacensību nolikumu ar sapulcē 
izrunātajiem papildinājumiem, un lūgt iesūtīt komentārus, ja tādi ir, līdz 12.06.; 
2.2. apstiprināt 2018./2019.gada Vilciņa kausa sacensību nolikumu sagatavotajā 
redakcijā pēc 12.06. 
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Par Pret Atturas 
1 0 0 

 
3. Izteicās: D.Doršs, E.Opmanis 
D.Doršs informē, ka izmaiņa ir, ka ir apvienots viens Latvijas kausa nolikums un iekļauts 
kalendārs visām grupām uzreiz. Pie pieteikšanās kārtībā precizēts punkts 6.1., ka 
jāpiesakās ne vēlāk kā 48 stundas, kas saskan ar FIS. To varēs izdarīt tikai ski.lv vai uz 
info@infoski.lv. Jāizceļ, ka vairs neļaus pieteikties uz vietas kalnā. Tādas nebija daudz, bet 
bija, un tas sarežģīja procesu. Organizators apsola skaidri noteikt reģistrācijas beigas un tas 
būs redzams mājas lapā.  
Baltijas kausa nolikumā pirmkārt apkopots kalendārs, dzimšanas gadi. Tas viss, kas aktuāls 
par šo tēmu. Viss cits, kā iepriekš. NJR neparādās kalendārā, jo tas neiet kopvērtējumā. 
Latvijas čempionāta nolikumā pilnveidots kalendārs. Sastiprināts ar ātruma disciplīnu 
kalendāru elitei. Izmaiņa ir datuma periods 6.-13.04., kad notiek konkrētās disciplīnas. 
Konkrēts datums konkrētais dienai nav, jo reāli var mainīties. Pārējais kā iepriekš. Punkts 
6.9. definē gadījumu, ja atnāk par vēlu uz startu. Tad var tikt pielaists pie starta beigās, ja 
GT atļauj. Nav pieļaujams, FIS līmenī. FIS kalendāra sacensības notiek tikai pēc FIS ICR 
noteikumiem. 
E.Opmanis iesaka ierakstīt to nolikumā.  
D.Doršs ierosina punktu 6.9. papildināt un izteikt redakcijā, “dalībnieki, kuri jebkādu 
apstākļu dēļ nokavējuši startu, var tikt pielaisti ja to pieļauj GT. Šis punkts attiecas tikai uz 
sacensībām, kas nav iekļautas FIS kalendārā.”  
Informē pa ranga nolikumu, kas sagatavots. Ierosina atstāt uz nākamo sapulci, kur 
pieaicināt M.Brīzi, jo viņš kopā ar U.Brīzi rēķina rangu un var sniegt kādus komentārus. 
Varētu būt diskusija par koeficientu LČ disciplīnai.  

 
NOLEMJ: 
3.1. Izsūtīt visiem 2018./2019.gada Latvijas kausa, Baltijas kausa un Latvijas 
čempionāta sacensību nolikumus ar sapulcē izrunātajiem papildinājumiem, un lūgt 
iesūtīt komentārus, ja tādi ir, līdz 12.06.; 
3.2. apstiprināt 2018./2019.gada Latvijas kausa, Baltijas kausa un Latvijas 
čempionāta sacensību nolikumu sagatavotajā redakcijā pēc 12.06. 

Par Pret Atturas 
1 0 0 

 

4. Izteicās: D.Doršs 
D.Doršs informē, ka nākošo trešdien notiks izlašu sanāksme. Visi kandidāti ir uzrunāti. 
Informē klubus. Ja kādam ir interese, lūdz ierasties. 
Darba kārtību izsūtīs pirmdien. 
 
NOLEMJ: 
4.1. pieņemt informāciju zināšanai. 

Par Pret Atturas 
1 0 0 
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5. Izteicās: D.Doršs, I.Ciaguns 
I.Ciguns informē, ka Ērgļos sacensību organizēšanā ir liels haoss. Piedalījās sabiedriskā 
kārtā mazliet ar palīdzēšanu. Problēmas - pacēlājā burzma un nekārtība, nav norobežota 
trase, nav tīklu. Mazais reinis notiek daudz augstākā līmenī.  
Jautā, vai Pilsētas trasei ir pietiekoši daudz tīklu? Vai nevajag parūpēties, lai vēl ir kāds 
posms, ko norobežot? 
D.Doršs izsaka sapratni, kā notiek šī sacensības un izstāsta vēsturi un šā brīža situāciju. 
Skolām sacensības ir svarīgas. Tām vajag un grib piedalīties.  
Informē, ka Pilsētas trasei vispār nav tīklu. LSF inventāram ir kaut kāds nolietojums. 
Varbūt varēsim kaut ko paši piepirkt klāt.  
Informē, ka nākošo ceturtdien arī ir sapulce plkst. 10:00. Lūdz I.Ciagunu arī iespēju 
robežās ierasties.  
 
NOLEMJ: 
5.1. pieņemt informāciju zināšanai 

Par Pret Atturas 
1 0 0 

 
 
 
Sapulce beidzas plkst. 11.45 
 
Sapulces vadītājs        D.Doršs 
 
 
Protokolēja           A.Raugulis 


