
Treniņsacensības Alderos 2018  

Laiks un vieta:  

2018. gada 30. jūnijs plkst  11:00; Alderi, Ādažu novads 
 

Sacensību mērķis:  

Pieradināt jaunos zirgus un jātniekus pie sacensību atmosfēras 
 

Organizatori:  

AAK “Adventure Ride” sadarbībā ar Egilu Broku 
 

Tiesneši:  

Sacensību tiesnesis – Egils Broks 
Maršrutu sastādītājs – Egils Broks 
 

Dalībnieki:  

Visi Latvijas un citu valstu jātnieki 
 

Laukumi:  

Sacensību – 60*40 (līdzināta smilts)  
Iesildes – 80*90 (zāles). Vēlams lietot radzes.  
 

Sacensību programma:  

Maršruts Nr.1. Vadības maršruts bērniem un citiem (soļi, rikši), 4 lecieni. Dalība 2. fāzē nav obligāta.   

Maršruts Nr.2. 50-70 cm (debitantu maršruts zirgiem un jātniekiem-iesācējiem) 2 fāzēs. 1. fāze no rikšiem vai lēkšiem, 2. fāze 

no lēkšiem. Treneris drīkst atrasties uz laukuma. Šo maršrutu drīkst startēt atkārtoti pēc vēlēšanās.  

Maršruts Nr. 3. 80 cm 2 fāzēs. 27.4.5.6.: 1. fāzi veic bez laika kontroles; 2. fāzi veic ar laika kontroli.  

Maršruts Nr. 4. 100 cm 2 fāzēs. 27.4.5.6.: 1. fāzi veic bez laika kontroles; 2. fāzi veic ar laika kontroli  
 

Pieteikšanās un dalības maksa:  

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 28.06.2017. plkst 19:00 elektroniski, aizpildot visas nepieciešamās sadaļas formā:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEvQBA_nxY5FwulE6Yg9sECOBsylzPk5Jw5skkLCRFCu9t-w/viewform,  

Par maršrutiem Nr. 1 un 2  = 5,- eiro   
Par maršrutiem Nr. 3 un 4 = 10,- eiro 
Piesakoties uz vietas, cenas pieaug par 5,00 EUR par maršrutu. Maksāt var uz vietas, >30 min pirms maršruta sākuma vai ar 

pārskaitījumu (konta Nr tiks nosūtīts pa e-pastu).  
 

Cita informācija:  

Bērniem līdz 16 g.v. obligātas drošības vestes. Visiem dalībniekiem obligātas jātnieku ķiveres.  
Katrs dalībnieks uzņemas personīgu atbildību par sevi un zirgu sacensību laikā  un norises vietā.  
Pieejami boksi sacensību dienā – iekšējie vai ārējie (boksa īre 10 eur). Cenā ietilpst ūdens, pakaiši. Obligāta iepriekšēja 
pieteikšanās tiem, kas vēlas boksu.  
 

Apbalvošana:  

Maršrutos Nr. 1 un 2 tiek apbalvotas 3 skatītāju simpātijas ar diplomiem, rozetēm un spec-balvām.  

Maršrutos Nr. 3 un 4 tiek apbalvotas pirmās 3 vietas ar diplomiem, rozetēm un spec-balvām.  
 

Kontakti:  

Agnese Fomrate 26634511 (agnese@adventureride.eu)  
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