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HORSE TRAIL KOPTRENIŅŠ 27.08.2022. JK ERCENI 

NOLIKUMS 

Mērķis: 

  •  Apvienot jātniekus, veidojot HorseTrail  kopējo treniņu rīkošanas tradīciju; 

  •  Popularizēt izklaides- piedzīvojumu sacensības HorseTrail kā aktīvu un veselīgu brīvā laika 

pavadīšanu; 

  •  Dot iespēju jātniekiem un viņu viesiem veidot savstarpējos kontaktus; 

  •  Piesaistīt izklaides- piedzīvojumu sacensībām HorseTrail jaunus dalībniekus, atbalstītājus un skatītājus. 

  Vieta:  

Ādažu novads, Carnikavas pagasts, Kalngale, Astri “JK Erceni” 

 

HORSE TRAIL KOPTRENIŅA PROGRAMMA 

 

1) Lai koptreniņa laikā uz laukuma pietiktu vietas visiem, dalībnieki tiek sadalīti grupās, kurās ietvaros 

varēs izjāt vienu no izvēlētiem maršrutiem. Katrai grupai ir savi koptreniņa un startu laiki. Precīzs 

un aktuāls laika sadalījums dalībnieku grupām tiks publicēts ne vēlāk ka 1 dienu pirms sacensībām. 

2) Koptreniņa dienā dalībnieki ierodas Horse Trail vietā laicīgi, ņemot vērā nozīmētos koptreniņa 

sākuma laikus, reģistrējas dalībai, iemaksa dalības maksu.  

3) Koptreniņa grupas laiks (40 min) sākas norādītājos laikos. Katrs dalībnieks pats uzņemas atbildību 

par sava laika plānošanu.  

4) Iesilde notiek uz koptreniņa laukuma, būs pietiekami daudz vietas starp HorseTrail šķēršļiem. 

5) Uz šķēršļiem būs pielīmēti šķēršļu apraksti un iespējamie soda punkti, lai katrs var iepazīties un 

sagatavoties atbilstoši. Varēs uzdot jautājumus par šķēršļiem un mēģināt dažādās pieejas katram 

šķērslim; 

6) Pēc koptreniņa laika beigām katrs dalībnieks rindas kārtībā grupas ietvaros varēs mēģināt startēt un 

sacensties ar sevi un kolēģiem ar laika un soda punktu uzskaiti, izvēloties kādu no maršrutiem.  

 

Maršruti : 

Maršruts Nr.1 : Horse Trail ātruma maršruts “In-Hand”- rokās vadīt zirgu no zemes. Paredzēts 

jaunzirgiem iepazīšanai ar šķēršļiem, zirgiem, kuri nav iejāti, bet apmācīti klausīt cilvēku no zemes, 

vai jebkuriem cilvēkiem, kuri gatavi izskriet maršrutu vadot zirgu rokās no zemes; 
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Maršruts Nr.2: Horse Trail ātruma maršruts nepieredzējušiem HorseTrail jātniekiem (A un A1 

klases jātnieki)- atļautās zirga gaitas ir soļi, rikši, finiša taisnē atļauti lēkši. Paredzēts iepazīšanai ar 

HorseTrail šķēršļiem, tehnikas atstrādāšanai. 

Maršruts Nr.3: Horse Trail ātruma maršruts pieredzējušiem HorseTrail jātniekiem (B klases 

jātnieki) – atļautās zirga gaitas ir soļi, rikši, lēkši. Paredzēts tiem, kas varēs iziet maršrutu gan ātri, 

gan tehniski, cīnoties par katru sekundi. 

Maršruts Nr.4: Horse Trail ātruma maršruts jātniekiem - bērniem līdz 16 g.v. 

 

Dalībnieku iedalījumu skaidrojumus skatīt Nolikuma Pielikumā Nr.1 . 

7) Steka lietošana vai jebkura cita priekšmeta izmantošana steka aizvietošanai starta laikā ir 

aizliegta. Koptreniņa un iesildes laikā steku izmantot atļauts. Vairāk informācijas: 

http://www.horsetrail.lv/noteikumi/ 

8) Pēc koptreniņa un startiem -piemiņas Horse Trail balva katram dalībniekam par drosmi.  

9) Pēc HorseTrail koptreniņa dienas visu grupu rezultāti tiks apkopoti un publicēti kā kopvērtējuma 

tabula pa maršrutiem. 

 

PIETEIKŠANĀS: 

Dalībnieki piesakās elektroniski līdz 25.08.2022. (ieskaitot) izmantojot online-formu. 

 

Dalības maksa: 

Dalības maksa 15 EUR.  Dalības maksa jāsamaksā uz vietas, atbraucot uz koptreniņu un apstiprinot 

savu dalību. Dalības maksā ir iekļauts: 

✓ Koptreniņš un iepazīšanas ar šķēršļiem uz Ercenu laukuma 40 min; 

✓ Pēc koptreniņa- 1 starta iespēja katram dalībniekam ar laika/soda punktu uzskaiti (rindas kārtībā); 

✓ Piemiņas balva katram dalībniekam par drosmi; 

 

 

Dalībnieku grupu laiku sadalījums (1 grupā- 5 dalībnieki. Katrs no grupas dalībniekiem var izvēlēties 

nostartēt jebkurā no maršrutiem): 

Grupas 

Nr. 

Koptreniņa laiks Startu laiks Dalībnieki 

1. 11:00-11:40  11:40 - 12:10 5 dalībnieki 

2. 12:30-13:10  13:10 - 13:40 5 dalībnieki 

3. 14:00-14:40  14:40 - 15:10 5 dalībnieki 

4. 15:30 - 16:10  16:10 - 16:40 5 dalībnieki 

5. 17:00 - 17:40  17:40 - 18:10 5 dalībnieki 

 

http://www.horsetrail.lv/noteikumi/
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Kontakti jautājumiem: 

Diāna – 27560905 . 

Koptreniņa dalībniekiem LJF veterināro prasību (http://www.leflatvia.lv/web/?id=419196) 

ievērošana ir obligāta. Ievedamajiem zirgiem jābūt Latvijas zirgu pasei ar derīgiem laboratoriskiem 

izmeklējumiem (INAN). 

 Katrs jātnieks uzņemas personīgu atbildību par negadījumiem koptreniņa laikā! Katram dalībniekam 

obligāti jābūt ķiverei. Dalībniekiem līdz 16. gadiem jābūt aizsarg vestēm. Ātrās palīdzības numurs -

113. 

Ūdens zirgiem tiek nodrošināts koptreniņa vietā. Ūdens krāns atrodas pie staļļa ieejas kreisajā pusē. 

HorseTrail rīkotie koptreniņi var tikt fotografēti un/vai filmēti publicitātes, sabiedrības informēšanas, 

vēsturiskām vajadzībām un līgumu nosacījumu izpildei. Piedaloties un apmeklējot HorseTrail 

rīkotajos publiskajos pasākumus, Jūs piekrītat foto un/vai video uzņemšanai pasākumu laikā un to 

izvietošanai HorseTrail interneta vietnē un sociālo tīklu lapās. 
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PIELIKUMS NR.1. “DALĪBNIEKU IEDALĪJUMS” 

 

Bērni – līdz 16 gadu vecumam. Maršrutā atļautas gaitas: soļi, rikši, lēkši. 

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 Horse Trail kopvērtējumā. Maršrutā atļautas gaitas: soļi, rikši. 

A1 klase -  bez ierobežojumiem, veic A klases sarežģītības maršrutu.  

B klase - bez ierobežojumiem. Maršrutā atļautas gaitas: soļi, rikši, lēkši
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ŪDENS ZIRGIEM: 


