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LATVIJAS SLĒPOŠANAS FEDERĀCIJAS 
KALNU SLĒPOŠANAS DARBA GRUPA 

PROTOKOLS NR. ALP/2017/05 
2017.gada 29.novembrī plkst. 11:00, Grostonas ielā 6b-414, Rīgā (LSF biroja telpās). 
Sēdes vadītājs: Dinārs Doršs, Protokolē: Mārtiņš Brīze. 

PIEDALĀS LSF BIEDRI 

 KSK Rīga  
 Siguldas Novada dome  
 SK Apex  
 SK ASI   
 SK International Ski Team  
 SK Kore Pārstāvis: J.Korde 
 SK Pantera  
 SK Rīgas Favorīts  
 SK Snowfeel  
 SK Virsotne Pārstāvis: Ž.Frickausa, J.Zvejniece (no 11:42) 
 SK Traverss-V Pārstāvis: U.Volgemuts 
 SK Ziemeļpols  

LSF PĀRSTĀVJI 

 Vairis Brīze  Guntis Čivčs  Dinārs Doršs 
 Einārs Lansmanis  Juris Pīpkalējs  Agris Raugulis 
 Laila Liniņa     

VIESI 

 Jana Trapāne     

DARBA KĀRTĪBA 
1. Par kalu slēpošanas darba grupas 2017.gada 5.septembra sanāksmes protokola Nr. 

ALP/2017/4 apstiprināšanu (A.Raugulis). 
2. Par Vilciņa kausu 2018 – norises datumi, organizatori, nolikums (J.Trapāne). 
3. FIS kalendārā iekļauto jauniešu sacensību sadale starp LSF klubiem (D.Doršs). 
4. Dažādi. 

DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMU APSPRIEŠANAS GAITA UN PIEŅEMTIE LĒMUMI 

1. Par kalu slēpošanas darba grupas 2017.gada 5.septembra sanāksmes protokola Nr. 
ALP/2017/4 apstiprināšanu. 
Izteicās: D.Doršs 
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D.Doršs aicina apstiprināt kalu slēpošanas darba grupas 2017.gada 5.septembra 
sanāksmes protokolu Nr. ALP/2017/4. 
Lēmums: 

1.1. Apstiprināt kalu slēpošanas darba grupas 2017.gada 5.septembra sanāksmes protokolu 
Nr. ALP/2017/4 Protokolu publicēt Latvijas Slēpošanas federācijas mājaslapā 
www.infoski.lv.  

Par Pret Atturas 
3 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: Ž.Frickausa, J.Korde, U.Volgemuts. 

2. Par Vilciņa kausu 2018 – norises datumi, organizatori, nolikums 
Izteicās: J.Trapāne, J.Korde, D.Doršs, U.Volgemuts, J.Zvejniece, G.Čivčs. 
J.Trapāne iepazīstina ar plānoto Vilciņa kausa sacensību kalendāru 2018.gadā. Vilciņa 
kausa sacensības kalnu slēpošanā plānotas 2018.gada 21.janvārī (SK Virsotne), 
2018.gada 3.februārī (SK Ziemeļpols). Papildus kalendārā tiek plānotas sacensības 
2018.gada 31.martā, kurām sacensību organizatoru precizēs J.Trapāne. 
U.Volgemuts informē, ka S.Meldere varētu iekļaut Fischer kausu kalnu slēpošanā, kas 
plānots 2018.gada 17.februārī, Vilciņa kausa kalendārā, ja sacensību dalībniekiem atļautu 
veikt trasi ar pavadoni. J.Trapāne paskaidro, ka Vilciņa kausa nolikumā ir noteikts, ka trasi 
dalībniekiem jāveic patstāvīgi. Minētais ierakstīts Vilciņa kausa nolikumā pēc iepriekšējo 
sezonu pieredzes, kad atsevišķi dalībnieki ar pavadoņiem trasi veica ļoti ilgi, kas savukārt 
sarežģīja sacensību organizēšanu. 
D.Doršs informē, ka iepriekšējā sezonā sacensību dalībnieku vecākiem un treneriem nav 
bijis skaidrs kuras sacensības tiek iekļautas Vilciņa kausa ieskaitē. Lai izceltu Vilciņa kausa 
sacensības tiek ierosināts tās izcelt www.infoski.lv sacensību kalendārā kā LSF rīkotās 
sacensības, sacensību nosaukumā vienmēr iekļaut “Vilciņa kauss”, izveidot vienotu 
sacensību nolikuma formu visām sacensībām, kā arī pieteikšanos sacensībām organizēt 
izmantojot www.infoski.lv reģistrācijas sistēmu. G.Čivčs ierosina no sacensību 
pieteikumiem uzkrāt dalībnieku pārstāvju kontaktinformāciju, lai turpmāk par Vilciņa kausa 
aktualitātēm informētu izmantojot e-pasta kampaņas. 
G.Čivčs vēlas precizēt par atbildību bērnu sacensībās. J.Trapāne informē, ka šobrīd 
sacensību nolikumā ir ietverts punkts par atbildību: “Par savu drošību dalībnieki atbild paši, 
viņu vecāki vai pavadošais treneris, apstiprinot to ar savu parakstu sacensību pieteikumā.” 
A.Raugulis un U.Volgemuts ierosina informāciju par atbildību precizēt sacensību nolikumā, 
kā arī iekļaut pārstāvja apliecinājumu elektroniskajā pieteikuma formā. 
J.Zvejniece paskaidro, ka Vilciņa kausa sacensību rīkošana organizatoram prasa lielus 
resursus. Šobrīd ir tikai atsevišķi klubi, kas rīko sacensības bērniem, bet sacensībās 
piedalās dalībnieki no visiem klubiem. J.Zvejniece ierosina nākotnē ieviest nosacījumus, 
kas motivētu arī citus klubus iesaistīties sacensību rīkošanā, piemēram, noteikt diferencētu 
dalības maksu. Sapulces dalībnieki piekrīt, ka nepieciešams iesaistīt citus klubus 
sacensību organizēšanā, bet uzskata, ka ieviešot diferencētu dalības maksu mērķis netiktu 
sasniegts. 
Lēmums: 

2.1. Apstiprināt Vilciņa kausa sacensību kalendāru un to publicēt www.infoski.lv sacensību 
kalendārā: 1.posms 2018.gada 21.janvāris (SK Virsotne), 2.posms 2018.gada 3.februāris 
(SK Ziemeļpols), 3.posms 2018.gada 31.marts. 

2.2. Apstiprināt Vilciņa kausa sacensību nolikumu atbilstoši darba grupā veiktajām izmaiņām. 
Sacensību nolikumu publicēt Latvijas Slēpošanas federācijas mājaslapā www.infoski.lv. 

Par Pret Atturas 
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5 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: J.Trapāne, Ž.Frickausa, J.Korde, U.Volgemuts, 
J.Zvejniece 

3. FIS kalendārā iekļauto jauniešu sacensību sadale starp LSF klubiem 
Izteicās: D.Doršs, Ž.Frickausa, J.Korde, U.Volgemuts. 
Ž.Frickausa informē par FIS kalendārā iekļautajām starptautiskajām sacensībām, kurās 
piedalīsies Latvijas jauniešu izlase: 
- 23.01.2018-24.01.2018 Vratna (SVK); 
- 10.02.2018-11.02.2018 Stari vrh (SLO); 
- 13.02.2018-14.02.2018 Zagreb-Sljeme (CRO). 
Ž.Frickausa informē par FIS kalendārā iekļautajām starptautiskajām sacensībām, kurās 
piedalīsies Dženifera Ģērmane: 
- 10.02.2018-11.02.2018 Stari vrh (SLO); 
- 09.03.2018-10.03.2018 Folgaria-Fondo Grande (ITA); 
- 23.03.2018-24.03.2018 Abetone (ITA). 
Ž.Frickausa paskaidro, ka jauniešu izlase, tā pat kā līdz šim, tiek veidota atbilstoši 
aktuālajam Latvijas rangam kalnu slēpošanā. 
D.Doršs aicina klubus nosaukt starptautiskās sacensības, kurās tie plāno piedalīties. 
Atbilstoši aktuālā Latvijas klubu ranga secībai, klubi izvēlas doties uz sekojošām 
sacensībām: 
- SK Virsotne: 05.04.2018-06.04.2018 Val d Isere (FRA); 
- SK Pantera: 01.02.2018-02.02.2018 Bukovytsya (UKR); 
- SK Kore: 29.01.2018-01.02.2018, Vallnord-Arcalis (AND). 
Lēmums: 

3.1. Apstiprināt FIS kalendārā iekļauto starptautisko sacensību sadalījumu: 
Jauniešu izlase: Vratna (SVK), Stari vrh (SLO), Zagreb-Sljeme (CRO); 
Dženifera Ģērmane: Stari vrh (SLO), Folgaria-Fondo Grande (ITA), Abetone (ITA); 
SK Virsotne: Val d Isere (FRA); 
SK Pantera: Bukovytsya (UKR); 
SK Kore: Vallnord-Arcalis (AND). 

Par Pret Atturas 
4 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: Ž.Frickausa, J.Korde, U.Volgemuts, J.Zvejniece. 

4. Dažādi – Par kvotām FIS sacensībās kalnu slēpošanā 
Izteicās: D.Doršs 
D.Doršs informē par kvotām FIS sacensībās – sešas sievietēm, četras vīriešiem. 
Izņēmums minētajam ir speciālās kvotas sacensībām Somijā atbilstoši FIS “Precisions and 
Instructions Northern Hemisphere Alpine”. 
Lai izslēgtu situācijas, ka sacensībām piesakās vairāk sportisti nekā to atļauj FIS kvota, 
D.Doršs atgādina par pieteikšanās kārtību FIS sacensībām. Priekšroka dalībai FIS 
sacensībām ir spēcīgākajiem sportistiem. Gadījumā, ja kāds sportists ir pieteicies FIS 
sacensībām un divu nedēļu laikā citi spēcīgāki sportisti nav pieteikušies dalībai šajās 
sacensībās, vājākais sportists ir garantējis vietu sacensībās. 
Lēmums: 

4.1. Pieņemt zināšanai D.Dorša ziņojumu par kvotām un pieteikšanās kārtību FIS sacensībām 
kalnu slēpošanā. 



 
 

 4 

Par Pret Atturas 
4 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: Ž.Frickausa, J.Korde, U.Volgemuts, J.Zvejniece. 

5. Dažādi – Par treneru kursiem 
Izteicās: D.Doršs 
D.Doršs informē, ka šajā sezonā treneris, kurš iepriekš vadīja treneru kursus, nav 
pieejams. Ņemot vērā minēto, treneru kursi šajā sezonā netiks rīkoti, bet tiks meklētas 
iespējas kursus rīkot nākošajā sezonā. 
Lēmums: 

5.1. Pieņemt zināšanai D.Dorša ziņojumu par treneru kursiem. 

Par Pret Atturas 
4 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: Ž.Frickausa, J.Korde, U.Volgemuts, J.Zvejniece. 

6. Dažādi – Par nākošo sēžu norises laikiem 
Izteicās: A.Raugulis 
A.Raugulis informē, ka 2017.gada 16.novebra valdes sēdē tika lemts par kalnu slēpošanas 
darba grupas sapulču norises laikiem. Kalnu slēpošanas darba grupa 2018.gadā ir plānota 
vienu reizi mēnesī. Papildus kalnu slēpošanas darba grupas sapulce ir plānota 2018.gada 
26.janvārī Olimpisko spēļu sastāva apstiprināšanai. Kalnu slēpošanas sapulču norises laiki 
ir publicēti Latvijas Slēpošanas federācijas mājaslapā www.infoski.lv.  
Lēmums: 

6.1. Pieņemt zināšanai A.Rauguļa ziņojumu par nākošo kalnu slēpošanas darba grupu norises 
laikiem. 

Par Pret Atturas 
4 0 0 

Lēmuma pieņemšanā piedalās: Ž.Frickausa, J.Korde, U.Volgemuts, J.Zvejniece. 
Sapulces noslēgums plkst. 12:20 

APSTIPRINĀJUMS 
LSF kalnu slēpošanas darba grupas protokols Nr. ALP/2017/05 apstiprināts Latvijas 
Slēpošanas federācijas 2018. gada 27. aprīļa kalnu slēpošanas darba grupas sanāksmē. 

 

  

Sapulces vadītājs, Dinārs Doršs  Protokolētājas, Mārtiņš Brīze 
 


