HORSE TRAIL “ERCENI” 2016
Nolikums
Mērķis:
•
Apvienot jātniekus, veidojot kopēju sacensību rīkošanas tradīciju;
•
Popularizēt jātnieku sportu kā aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu;
•
Dot iespēju jātniekiem un viņu viesiem veidot savstarpējos kontaktus;
•
Piesaistīt jātnieku sportam jaunus dalībniekus, atbalstītājus un skatītājus.
Organizatori: Biedrība “Horse Trail” un jātnieku klubu “Erceni” sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldības
iestādi “Carnikavas sporta centrs” un Carnikavas novada pašvaldību
Vieta: Carnikavas nov., Kalngale „Astri” (JK”Erceni”).
Sākums: 14.05.2016. plkst. 10:00
Sacensību laukums: Smilšu 90×45
Iesildes laukums: Zāles 70×30
Sacensību tiesneši: Raivo Saļms
Egils Broks
Maršrutu sastādītājs: Raivo Saļms
Sacensību vetārsts: Nauris Laizāns
Sacensību programma: Sacensības sastāv no divām daļām
I Daļa - Iezīmēta maršruta veikšana apvidū.
Maršruta garums ~10 km
II Daļa – Praktiskās vadības maršruts uz sacensību laukuma.
Maršrutā tiks iekļauti sekojoši šķšēršļi (nr. saskaņā ar noteikumiem): Nr.1; Nr.2 - divas reizes (katrs savā
virzienā); Nr.3; Nr.4; Nr.6; Nr.7 ; Nr. 9; Nr.10; Nr.18;
A klase - maršruta pamatgaita - RIKŠI.
Astotnieka figūra starp mucām - rikši
Slaloms starp paralēliem statņiem - rikši
Lekšana pār siena ballītem - rikši
Mucas - rikši
Koka tiltiņš -soļi
Zvans - soļi
L veida šķērslis - soļi
Pārvietot glāzi - soļi
A1 klase - viss tieši tāpat kā A klasei
B klase - maršruta pamatgaita - LĒKŠI.
Lekšana pār siena ballītem - lēkši
Astotnieka figūra starp mucām - lēkši (kājmaiņu var veikt arī caur soļiem)
Koka tiltiņš -rikši
Slaloms starp paralēliem statņiem - rikši
Zvans - rikši
L veida šķērslis - rikši
Mucas - rikši
Pārvietot glāzi - rikši

Iedalījums:
A klase - jātnieki, kuri līdz šim nav piedalījušies oficiālās sacensībās.
Sportists A klasē drīkst startēt ne ilgāk kā 2 (divus) gadus, ja kaut vienu gadu viņš ir bijis 1.- 3.vietas ieguvējs
A klasē nacionālā kausa kopvērtējumā.
A1 klase - bez ierobežojumiem, veic A klases sarežģītības maršrutu.
B klase - bez ierobežojumiem
Pieteikšanās: dalībnieki piesakās elektroniski līdz 05.05.2016 plkst. 24:00. Pieteikumā jānorāda jātnieka
vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pašvaldība, zirga vārds, dzimšanas gads, īpašnieks un klubs, kuru pārstāv.
Starta kārtība tiks publicēta http://www.horsetrail.lv un http://www.erceni.lv līdz 11.05.2016 14:00.
Papildpakalpojumi:
Sacensību laikā ierobežotā skaitā ir pieejams:
- ar elelktrisko ganu norobežots aploks (~ 3m x 4m), cena Eur 5,- sacensību diena;
- bokss stallī (ar ūdeni, bez siena), cena Eur 10,- .
Dalības maksa (starta nauda): EUR 30,- (abas daļas). Starta naudā iekļautas bezmaksas pusdienas
dalībniekam. Dalības maksa jāsamaksā uz zemāk norādīto kontu ne vēlāk kā līdz š.g 7.maijam.
Piesakoties vēlāk dalības maksa Eur 45,-.
Bankas rekvizīti:
A/S Swedbanka
LV17HABA0551041421621
Saņēmējs: Biedrība "HORSE TRAIL”, Reģ.Nr50008248441
(maksājuma mērķī obligāti jānorāda dalībnieka vārdu un uzvārdu)
Apbalvošana: visu maršrutu pirmo piecu vietu ieguvējus apbalvo ar ziediem, rozetēm, diplomiem un
atbalstītāju sagatavotajām balvām.
Ūdens zirgiem tiek nodrošināts sacensību vietā.
Katrs dalībnieks uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā. Katram
dalībniekam obligāti jābūt ķiverei.
Ievedamajiem zirgiem jābūt Latvijas zirgu pasei ar’derīgiem laboratoriskiem izmeklējumiem un vakcinācijām.
Papildus informācija par sacensībām pa tālruni 29418192, 29232243 vai 27000330.
www.horsetrail.lv www.erceni.lv

