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Sporta klašu un nosaukumu piešķiršanas kārtība alpīnismā. 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Noteikumi nosaka sporta klašu un nosaukumu (turpmāk – sporta klases) 
piešķiršanas principus un kārtību alpīnismā. 

2. Jebkurš Latvijas iedzīvotājs var pretendēt uz sporta klases piešķiršanu, ja ir 
izpildījis šajā dokumentā noteiktos sporta normatīvus jebkurā kalnu rajonā. 
 
 

II. Sporta normatīvu klasifikācija alpīnismā 
 
Maršruta klasifikācija Sporta klases, nosaukumi 

I Sporta 
meistarkandidāts

LR 
sporta 

meistars UIAA European 
Alpine Krievijas Jaunais 

alpīnists III II 

v.     s. v.        s.            v.     s.    
II F+ 1B 1         

III/III+ PD 2А  2        
IV- PD+- 2B  1 1       
IV AD 3А   2+1k 1v 1v     

IV+ AD+ 3B   2       
V- D 4А    1+1d  2     

V/V+ D+ 4B    1+1d  2     
V+/ VI- TD/TD+ 5А    1+1k  1+1k 1d            1   
VI/VI+ TD+/ED1 5B      1+1k 1+1k 1+1k 1 

VII-/VII ED1+/ED2 6А      1  1k 1k
VII+/IX ED2+/ED4 6B        1  

 
Apzīmējumi: 
v. – normatīvi vīriešiem; 
s. – normatīvi sievietēm; 
k – vai kombinētais, vai sniega, vai ledus, vai sniega-ledus maršruts, vai maršruts, kas 
veikts ziemas periodā; 
d – kalnos kāpšana pa atbilstošās grūtības pakāpes maršrutu divatā; 
v – kalnos kāpšana pa atbilstošās grūtības pakāpes maršrutu, vadot grupu. 
 
 

mailto:las_valde@inbox.lv


LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBA 

III. Prasības sporta klašu piešķiršanai 
 

3. Sporta klases piešķiršanai tiek ieskaitīti maršruti, saskaņā ar UIAA maršruta 
grūtības pakāpes klasifikāciju (turpmāk – Klasifikācija). Iesniedzot dokumentus ar citu 
Klasifikāciju, kura ir pieņemta konkrētajā kalnu rajonā, sporta normatīva noteikšanai 
izmanto „Maršrutu klasifikācijas salīdzināšanas tabulu” (1.pielikums). 

4. Sporta klases tiek piešķirtas pakāpeniski. Uz augstāku sporta klasi var pretendēt 
sportists, kuram ir iepriekšējās pakāpes sporta klase. 

5. Sporta klases piešķiršanai tiek ieskaitīti bez termiņa ierobežojumu veiktie 
maršruti jebkurā kalnu rajonā, t.sk.: 

5.1. vienā virzienā izietie traversi;  
5.2. kāpieni līdz 3000 m v.j.l., ja tie  veikti vismaz divos atšķirīgos kalnu 

rajonos.  
6. Iepriekš izietie maršruti, kas uzrādīti kādas sporta klases piešķiršanai, netiek 

ieskaitīti, izņemot maršrutus, kas veikti citā sezonā. 
7. Piešķirot klasi tiek ņemta vērā tā maršruta grūtības kategorija, kāda tā ir klases 

piešķiršanas brīdī. 
8. Maršruts iziets divatā, ja tas veikts patstāvīgi, bez citu kāpēju palīdzības; ja 

maršrutā neatrodas citi kāpēji no Latvijas. 
9. Sporta klašu piešķiršanai netiek ieskaitīti pilnībā aprīkoti sporta maršruti (ar 

stacijām un  āķiem noteiktā intervālās). Lai sporta klases piešķiršanai tiktu akceptēts līdz 
250 m garš maršruts (tehnisā daļa), tas jāiesniedz izvērtēšanai LAS Alpīniama komisijai.   
Jebkuri strīdīgi gadījumi jāskata LAS Alpīnisma komisija. 

10. Pārkāpjot „Kalnos kāpšanas noteikumus” izietais maršruts sporta klases 
piešķiršanai netiek ieskaitīts. Līdz Kalnos kāpšanas noteikumu apstiprināšanai, piešķirot 
sporta klases un nosaukumus, vadīties pēc šo noteikumu projekta, kas publicēts oficiālajā 
LAS mājas lapā internetā 

11. Sporta klases var piešķirt no 16 gadu vecuma, izņemot 3. sporta klasi, kuru var 
piešķirt no 14 gadu vecuma, ja maršruti veikti ar vecāku vai aizbildņu rakstisku atļauju. 

 
IV Sporta klases piešķiršanas pieteikuma iesniegšana 

 
12. Lai pretendētu uz sporta klases piešķiršanu, sportists nodod savu „Alpīnista 

grāmatiņu” sporta klases piešķiršanas komisijai (turpmāk – Komisija). 
13. Sportistam ir tiesības pievienot arī citus dokumentus, kas sniedz būtisku 

informāciju par izieto maršrutu. 
 

V Sporta klases piešķiršana 
 

14. Sporta klašu piešķiršanai tiek izveidota Komisija, kuras sastāvā jāiekļauj 
alpīnisma instruktori. Komisijas darbā var tikt pieaicināti arī eksperti. 

15. Nosaukumu „Jaunais alpīnists”, III, II un I sporta klasi piešķir biedrība (sporta 
klubs, asociācija), ja Komisijas sastāvā ir vismaz 1 alpīnisma instruktors ar augstāku 
sporta klasi. Ja biedrība nevar izveidot Komisiju, tad tā šīs tiesības deleģē citai biedrībai 
vai Latvijas Alpīnistu savienības Alpīnisma komisijai. 

16. Meistarkandidāta nosaukumu piešķir biedrība (sporta klubs, asociācija), ja 
Komisijas sastāvā ir vismaz 3 alpīnisma instruktori. Ja biedrība nevar izveidot Komisiju, 
tad tā šīs tiesības deleģē citai biedrībai vai Latvijas Alpīnistu savienības Alpīnisma 
komisijai. 

2 (4) 



LATVIJAS ALPĪNISTU SAVIENĪBA 

17. LR Sporta meistara nosaukumu piešķir Latvijas Alpīnistu savienības 
Alpīnisma komisija.  

18. Komisija pieņem lēmumu par sporta klases piešķiršanu 1 mēneša laikā no 
dokumentu iesniegšanas. 

19. Lēmumi par sporta klases piešķiršanu tiek publicēti Latvijas Alpīnistu 
savienības mājas lapā. 
 
Prezidents              N.Reinbergs 
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Pielikums 1 „Maršrutu klasifikācijas salīdzināšanas tabula” 

European Alpine RUS USA UIAA + Artificial France 
 

F facile/ easy 
 

 
1A 

F+ 1B 

 
II 

 
5.0 

III 
 

 
PD peu difficile/ moderately 

difficult 

2A 

5.1 III+ 
PD+ 2B 

 

5.2 IV- 
AD assez difficile/ fairly 

difficult 
3A 

5.3 
 

IV 

 
M 

AD+ 3B 5.4 IV+ 

 

4a 

D difficile/ difficult 
 

4A 5.5 V- 4b 

5.6 V 

 

4c D+ 4B 
5.7 V+ 5a 

TD tres difficile/ very difficult 5A 
5.8 VI- 5b 

TD+ 
5.9 

 
VI 5c 5B 

VI+ 6a ED1 extremement difficile/ 
extremely difficult 

5.10a 
 

5.10b 
VII- 6a+ 6A 

5.10c VII 

 
 
 
 
 
 

A0 
A1

6b ED2 

5.10d 6b+ VII+ 
6c ED3 5.11a 

 
5.11b 

VIII- 

 
 
 
 
 

A2
A3 

6c+ 

5.11c 
 

5.11d 

VIII 
 

VIII+ 

7a 
 

7a+ 

ED4 

6B 

5.12a 
 

5.12b 

IX- 
 

IX 

 

 

 
 
 
 

A4 
A5 

7b 
 

7b+ 
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