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1. Mērķi un uzdevumi 
Alpīnistu reitings tiek veidots, lai noskaidrotu Latvijas spēcīgākos alpīnistus. 

 2. Vispārējie nosacījumi  
Reitingu veido pamatojoties uz veiktajiem kāpieniem, kas tika ievadīti datu bāzē LAS mājas lapā. 

Reitingā var tik iekļauts jebkurš Latvijas iedzīvotājs. Dalībnieka dati tiek attēloti reitingu tabulā, ja 

veiktajam kāpienam tiek piešķirts vismaz viens punkts. Reitings tiek aprēķināts atsevišķi sievietēm 

un vīriešiem.  

3. Reitingā iekļaujamie kāpieni 
Reitingā iekļauj jebkurā Pasaules kalnu rajonā veiktus kāpienus, kas veikti periodā no iepriekšējā 

gada 1. decembra līdz šī gada 30. novembrim. 
 

4. Rezultātu aprēķināšana 
4.1. Reitinga punkti par kāpieniem virsotnēs, ar noteiktas sarežģītības maršrutiem, tiek noteikti, 

saskaņā ar sekojošu tabulu: 

 

Maršrutu sarežģītības kategorija Punkti 

UIAA 
European 

Alpine 
RUS   

II F+ 1Б 1 

III/III+ PD 2А 2 

IV- PD+ 2Б 3 

IV AD 3А 4 

IV+ AD+ 3Б 5 

V- D 4А 7 

V D+ 4Б 10 

V+/ VI- TD 5А 14 

VI/VI+ TD+ 5Б 20 

VII-/VII ED1/ED2 6А 28 

VII+/IX ED3/ED4 6Б 40 

 

4.2. Kāpieniem, kas veikti līdz  3400 m augstās virsotnēs, tiek piemērots reitinga koeficients 0.7. 

4.3. Par veiktajiem augstkalnu maršrutiem tiek piešķirti papildus punkti: 

 Par kāpienu virsotnē, augstāku par 6000m – 3 punkti. 

 Par kāpienu virsotnē, augstāku par 7000m – 5 punkti. 

 Par kāpienu virsotnē, augstāku par 8000m – 10 punkti. 

4.4. Reitingā netiek iekļauti kāpieni pa aprīkotiem sporta vai via ferrata veida maršrutiem.  

4.5. Kāpēja reitingu veido veikto kāpienu summa. Vienādu punktu gadījumā priekšroka tiek dota 
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dalībniekam, kas veicis vairāk maršrutus ar augstāko kategoriju. 

 

5. Apbalvošana 

Reitinga uzvarētāji (pirmās vietas ieguvēji starp vīriešiem un sievietēm) LAS (Latvijas Alpīnistu 

savienība) noslēguma vakarā tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām.  

6. Cits 
Visus ar Latvijas alpīnistu reitingu saistītos jautājumus koordinē LAS Valde. Veikto kāpienu datu 

ievade notiek tiešsaistes režīmā LAS mājas lapā. Visi strīdīgie jautājumi par reitingu tiek risināti ar 

LAS Valdē pieaicinot iesaistītos dalībniekus. 

 

 

 

 

 

   




