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"Kokneses kausa izcīņa 2017"
PROGRAMMA
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Spartietis & Vilku bars
BIATLONA SACENSĪBU "KOKNESE 2017" PROGRAMMA

Spartieša & Vilku bara organizētās biatlona sacensības "Koknese 2017"
notiks 2017.gada 15.jūlijā Kokneses novadā, Koknesē (pie estrādes).
SACENSĪBU MĒRĶI
1.
2.
3.
4.

Popularizēt aktīvu dzīvesveidu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, sportojot
kopā ar saviem mīluļiem (mājdzīvniekiem).
Labāko un neatlaidīgāko dalībnieku noteikšana gan individuālā, gan komandu
vērtējumā.
Praktiskās pieredzes apmaiņa starp sacensību dalībniekiem un organizatoriem.
Suņu biatlona sacensību popularizēšana Latvijā un ārvalstīs.
SACENSĪBU DALĪBNIEKU GRUPAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

“A” grupa - bērni līdz 10 gadu vecumam.
“B” grupa - bērni un pusaudži no 11-16 gadu vecumam.
“C” grupa - tautas klase no 17 līdz 45 gadu vecumam.
“D” grupa - meistarklase no 46 gadu vecuma.
“E” grupa - profesionālā klase - visi, kuri strādā tiesībsargājošajās iestādēs
(robežsardzes, policijas, muitas, armijas u.c.).
Komandu sastāvi - dalībnieku skaits nav ierobežots, bet ne mazāks, kā 2
dalībnieki.
VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

1.

Komandu vērtējums tiek noteikts visās grupās – tiek ieskaitīti divu labāko
komandas dalībnieku rezultāti. Ar medaļām un diplomiem tiks apbalvoti
pirmo trīs vietu ieguvēji.

2.

Individuālais vērtējums (saimnieks un suns) – visās grupās ar medaļām un
diplomiem tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji.
SACENSĪBU TIESNEŠI

Spartieša & Vilku bara pārstāvji.
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PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
Dalībniekiem ir jāiesniedz rakstisks pieteikums sacensībām, norādot:
1. Dalībnieka vārdu, uzvārdu un vecumu;
2. Suņa vārdu, šķirni un vecumu;
3. pieteikums (uz klāt pieliktās veidlapas) ir jāiesniedz līdz 2017.gada 11.jūlijam
plkst. 17.00 Spartieša & Vilku bara pārstāvjiem +371 29357115 vai+371
26187888 pa e-pastu: k9latvija@gmail.com.
DISKVALIFIKĀCIJA
Dalībnieku var diskvalificēt:
1. Par rupju un neētisku izturēšanos pret tiesnešiem vai citiem sacensību
dalībniekiem.
2. Par rupju izturēšanos pret suni.
3. Gadījumā, ja netiek izpildītas veterinārās prasības.
4. Gadījumā, ja suns nav kontrolējams un apdraud apkārtējo cilvēku un citu
suņu drošību.
5. Gadījumos, ja netiek pildītas tiesnešu prasības un/vai sacensību noteikumi.
VETERINĀRĀS PRASĪBAS
Sacensībās var piedalīties tikai tie suņi, kuri:
1. ir klīniski veseli;
2. ne agrāk kā pirms gada un ne vēlāk kā divas nedēļas līdz sacensību dienai ir
vakcinēti pret trakumsērgu. Dalībniekam jāuzrāda sacensību galvenajam
tiesnesim vakcinācijas apliecība.
PROTESTU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
1. Protestu komandas pārstāvis var iesniegt par tiesneša darbu vai kāda
dalībnieka rezultātu personīgi galvenajam tiesnesim.
2. Protestu jāiesniedz rakstveidā 1 stundas laikā pēc dalībnieka finiša.
3. Protestu sacensību galvenais tiesnesis izskata 2 stundu laikā pēc visu
dalībnieku finiša.
4. Galvenā tiesneša lēmums pēc protesta izskatīšanas ir galīgs un negrozāms.
CITI JAUTĀJUMI
Sacensību dalības maksa:
- “A” grupa – bez dalības maksas;
- “B” grupa – 5 EUR;
- Pārējo grupu dalībniekiem - 10 EUR.
Sacensību dalībniekiem ieteicams nodrošināties ar saviem suņu boksiem.
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SACENSĪBU NORISES PLĀNS
Sestdiena, 15.07.2017.
Ierašanās
Sacensību oficiālā atklāšanas ceremonija
Sacensību norise
(pirmie startē „Profesionālās klases” dalībnieki)
Rezultātu apkopošana, pusdienas
Sacensību uzvarētāju apbalvošana, sacensību noslēgums
(laiks var mainīties atkarībā no dalībnieku skaita)

9:00 - 10:00
8:30 - 8:45
10:30 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 – 18:00

SACENSĪBU NOTEIKUMI
Sacensībās var piedalīties ikviens aktīvas atpūtas piekritējs kopā ar dienesta
vai personīgo suni. Sacensību dalībniekiem būs jāveic apmēram 5 km garš
skrējiens pa jauktu un šķēršļotu apvidu. Skrējiena laikā dalībniekam savs suns jātur
pavadā, kas nedrīkst būt garāka par 3 metriem. Distancē izvietotie šķēršļi jāpārvar
tādā veidā, kā tas tiks parādīts sacensību trases apskates laikā.
Distancē ir izvietota vieta, kur sunim būs jāuzbrūk figurantam. Gadījumos,
ja suns nav apmācīts veikt uzbrukumu figurantam, tad šajā vietā suņa pavadonim
jāveic:
- sievietēm – pietupienus;
- vīriešiem – roku saliekšanu un iztaisnošanu (atspiešanos).
Pietupienu un atspiešanās veikšanas laiks tiek pielīdzināts laikam, kas jāveic
sunim iekožot un izpildot atlaišanas komandu. Šo vingrinājumu izpildes laikā suns
ir jāatlaiž no pavadas (izlaižot pavadu no rokām). Suņa atsaukšana no figuranta pēc
vingrinājuma izpildes jāveic ar komandas palīdzību bez fiziskas iespaidošanas.
Dalībnieks sacensībās piedalās tērpies sportam vai sacensībām piemērotā apģērbā.
Sacensību laikā suņa pavadonis sunim drīkst dot tādus signālus, kādus lieto
ikdienas treniņos. Visus vingrinājumus jāveic noteiktā secībā. Pēc šķēršļa
pārvarēšanas tiesnesis paceļ sarkano vai zaļo karodziņu. Sarkanais karodziņš
nozīmē, ka šķēršļa pārvarēšana nav ieskaitīta. Dalībnieks drīkst veikt atkārtotu
šķēršļa pārvarēšanu. Laiks netiek apstādināts. Zaļais karodziņš nozīmē, ka šķēršļa
pārvarēšana ir ieskaitīta.
Ja dalībnieks nokavē savu starta laiku, viņš vēl var uzsākt skrējienu 30
minūšu laikā, bet viņa laiks tiek uzskaitīts no viņa oficiālā starta laika. Ja
dalībnieka suns nav kontrolējams, dalībnieks tiek diskvalificēts no sacensībām.
Dalībniekiem, kuri ir vecāki par 41 gadu, saņem laika handikapu 15
sekundes par katru gadu virs šī vecuma.
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SACENSĪBU VĒRTĒŠANA
Sacensību vērtēšanas nosacījumi tiks paziņoti sacensību trases apskates
laikā.
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PIETEIKUMS

Nr.
p.k.

I Spartietis & Vilku bars BIATLONA
SACENSĪBU "KOKNESE 2017"
Dalībnieks
Klase,
kurā
Vārds
Uzvārds Vecums
Vārds
plāno
startēt

Suns
Šķirne

1.
2.
3.
4.

Dalībnieki:
1.
2.

Vārds

Uzvārds

Komandas
nosaukums

Vecuma
grupas

