Ieskaites sacensības saskaņā ar nolikumu «Latvijas Republikas labākais jātnieks

konkūrā»

NOLIKUMS

Laiks un vieta: 2019. gada 17. augusts plkst.9:00 Mārupes nov., Tīraine, uz zāles laukuma
Organizators: z/s “Tīraines staļļi”, sadarbībā ar LJF
Galvenais tiesnesis: Anna Stafecka
Maršrutu sastādītājs: Jaroslavs Trubanovs
Sacensību laukums: izmērs - 60x90, zāles segums (smiltis ar zalāju)
Informācija: alabjeva.anzelika@gmail.com , +371 29242878 (Anna Stafecka)

Sacensību programma:

!!! Maršruti Nr.1 un Nr.2 notiek vienlaicīgi !!!

Maršruts Nr.1 “Vadības maršruts 2 fāzēs” (1. fāze - soļi, rikši; 2. fāze - šķēršļi līdz
50 cm). Bez ierobežojumiem.
Maršruts Nr.2 “ 60 cm ideālais laiks”. Bez ierobežojumiem.
Maršruts Nr.3 “ 80 cm cm divās fāzēs” (Art. 274.2.5) (jātnieki, kuri saņēmuši
soda punktus 1.fāzē,drīkst turpināt 2.fāzi). Bez ierobežojumiem.
Maršruts Nr.4 “ 100 cm uz atzīmēm” (Art.238.1.1). Bez
ierobežojumiem.(Balvu fonds 130€) Ieskaites maršruts amatieriem. ( 60;40;30)
Maršruts Nr.5 “ 110 cm divās fāzēs” (Art. 274.1.5.3) Atbalsta SIA “Paulig Coffee
Latvia”. (Balvu fonds 320€)
5A- Piedalās bērni līdz 16 g.v. (70;50;40)
5B- Bez ierobežojumiem. Ieskaites maršruts amatieriem. (70;50;40)
Maršruts Nr.6 - “Mārupes kauss 2019” - Akumulācijas sacensības ar džokeri
120 cm (Art. 269.5) (Balvu fonds 560€)
6A- Piedalās juniori līdz 18 gadiem. (120;90;70)

6B- Bez ierobežojumiem. (120;90;70)

Apbalvošana:
Ierašanās uz apbalvošanas ceremoniju obligāti ar ponijiem/zirgiem.

Īpašos gadījumos Galvenā tiesneša kolēģija, konsultējoties ar organizācijas komiteju, var
atļaut dalībniekam ierasties uz apbalvošanas ceremoniju bez zirgiem.
Nr. 1 maršrutā visus dalībniekus apbalvos pēc maršruta veikšanas ar rozeti, diplomu un
piemiņas balvu.
Maršrutos Nr. 2-3 1.-3. vietu ieguvēji saņems medaļas, diplomus, rozetes, dāvanas no
atbalstītājiem, ziedus. 4.-6. vietu ieguvēji saņems diplomus, rozetes, dāvanas no
atbalstītājiem, ziedus.
Maršruta Nr.4 1.-3. vietu ieguvēji saņems kausus, diplomus, rozetes, ziedus, dāvanas no
atbalstītājiem un naudas balvas. 4.-6. vietu ieguvēji saņems diplomus, rozetes, ziedus un
dāvanas no atbalstītājiem.
Maršrutos Nr. 5-6 1.-3. vietu ieguvēji saņems kausus, diplomus, rozetes, ziedus, dāvanas
no atbalstītājiem un naudas balvas, 4.-6. vietu ieguvēji saņems diplomus, rozetes, ziedus,
dāvanas no atbalstītājiem. Pirmas vietas ieguvējs 5B maršrutā saņems kapsulu kafijas
aparātu “Paulig Cupsolo”. Maršruta Nr.6 uzvaretāji saņems segas.

Dalības maksa: Maršrutā Nr.1 - 10€
Maršrutos Nr.2 - Nr.6 - 15€
Starta nauda jāsamaksā 30 min pirms maršruta.

Pieteikumi: Pieteikumi obligāti jāiesniedz līdz 15.08.2019. plkst.20.00, pretējā gadījumā
starta nauda tiek dubultota. Pieteikuma anketa http://www.leflatvia.lv/db/entries.php
Starta kārtība būs apskatāma 16. augustā portālā www.leflatvia.lv
Zirgiem jābūt Latvijas zirgu pasēm ar vajadzīgajām vakcinācijām un izmeklējumiem.
Sacensību laikā tās tiks parbaudītas.
Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā.
Dalībniekiem līdz 16 gadu vecumam jābūt aizsargvestēm.

Sacensības atbalsta: Latvijas Jātnieku Federācija, Paulig, Santa Maria, Zirglietu veikals
Ippeas, Latvijas Mājražotāju biedrība, Finnair.

