
TALSU JĀTNIEKU SKOLAS TRENIŅU SACENSĪBAS  KONKŪRĀ  

N O L I K U M S 

Laiks un vieta: 2017. gada 02. septembris plkst. 11.00. Raiņa iela 83, Talsi 

Organizators: Sarmīte Pētersone (tel. 29177416) 

Galvenais tiesnesis – Inga Miķelsone 

Maršrutu sastādītājs – Ivo Miķelsons 

Sacensību laukums – zālājs, iesildes laukums – zālājs 

 

Sacensību programma 

11.00. Maršruts Nr. 1 – Sacensības ar vērtējumu. Vadības maršruts bērniem ar I un II grupas ponijiem,  

zirgiem (soļi, rikši). Piedalās jātnieki, kuri nav startējuši konkūra sacensībās 2016./2017. gadā, kā arī 

poniji/zirgi, kuri startē pirmo sezonu.  

 

Maršruts Nr. 2 - Šķēršļu augstums līdz 60 cm. Ideālais laiks – 300 m/min., bez ierobežojumiem. 

Sacensības ar laika normu, kura tiek dēvēta par „ideālo laiku”. Soda punkti par „ideālā laika” nesasniegšanu netiek 

piešķirti. Ja „ideālais laiks” tiek pārsniegts, tad par katrām iesākušās četrām sekundēm tiek piešķirts viens soda punkts. 

Pārējās kļūdas tiek vērtētas pēc tabulas A.  

Labākais rezultāts ir tam sportistam, kura rezultāts – soda punkti, starpība starp uzrādīto laiku un „ideālo laiku”- ir 

vismazākais. Gadījumā, ja soda punkti un starpība ir vienādi, pretendentiem uz pirmo vietu var būt noteikta pārlēkšana 

atbilstoši nolikuma prasībām saīsinātā maršrutā ar palielinātiem šķēršļu izmēriem augstumā un/vai platumā.  

Pārējie sportisti tiek sarindoti pēc soda punktiem un laika starpību starp uzrādīto laiku un „ideālo laiku”. 

Maršruts Nr. 3 – Šķēršļu augstums līz 75 cm, ātruma maršruts (Art. 238.2.1.), bez ierobežojumiem.  

 

Maršruts Nr. 4 - Šķēršļu augstums līdz 90 cm. Akumulācijas sacensības ar Džokeri (Art. 269.5), bez 

ierobežojumiem. 

 

Apbalvošana  
1. maršrutā visus dalībniekus apbalvos pēc maršruta veikšanas ar rozeti, diplomu un dāvanu.  

2. - 4.  maršrutā 1.- 3. vietu ieguvēji saņems diplomus, rozetes, dāvanas un ziedus, 4.,5.vietas ieguvēji – rozetes, 

diplomas. 

 

Pieteikumi 
Pieteikumi jāiesniedz līdz piektdienai,  01. septembrim  pl. 18.00, sūtot uz e-pasta adresi mikeinga1@inbox.lv, 

norādot jātnieka vārdu uzvārdu, vecumu, zirga / ponija vārdu, vecumu, tēva vārdu, mātes tēva vārdu, īpašnieku, 

komandu (vietu), kuru pārstāvat. 

 

 

Dalības maksa: 10,- EUR par vienu startu  

 

Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā. Dalībniekiem 

līdz 16 gadu vecumam jābūt aizsargvestēm.   

Sacensību laikā dežūrēs medicīnas darbinieks.  

Sacensību laikā radušās Nolikumā neaprakstītas situācijas risina sacensību tiesnesis un Organizators.  

mailto:mikeinga1@inbox.lv

