APSTIPRINU: _________________ G.Rozītis
Biedrības „Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija”
valdes priekšsēdētājs

Latvijas šķirnes zirgu skate
RUDENS PĒRLE 2018
NOLIKUMS.
Laiks un vieta:
Skate notiks 2018. gada 3.novembrī, sporta centrā „Kleisti”, Rīgā, Rātsupītes ielā 4.
Skates sākums plkst. 1100
Organizators
Biedrība „Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija”. Pasākumu atbalsta Zemkopības ministrija.
Mērķis:
Popularizēt zirgkopības ciltsdarba rezultātus Latvijā un ārvalstīs.
Palielināt zirgkopības nozarē iesaistīto cilvēku zināšanas par Latvijā audzētiem zirgiem, to
vērtēšanu, sagatavošanu un iegūto rezultātu izmantošanu ciltsdarba realizācijā. Ciltsdarbā iesaistīto
speciālistu kvalifikācijas celšana vietējo un ārvalstu ekspertu vadībā. Jauniešu iesaistīšana,
piedāvājot teorētisko zināšanu pilnveidošanu praktiskajā darbā.
Zirgu vērtēšanas skates direktors: Guntis Rozītis
Projekta vadītāja: Aija Luse
Programma:
1. Vaislas ērzeļu vērtēšana
2. Jaunzirgi 3. gadus veci
3. Jaunzirgi 4. gadus veci
4. Sertificēt vaislas ērzeļi LS
5. Sertificēt vaislas ērzeļi LSB
6. Best in show
Dalībnieki:
1. Latvijas šķirnes zirgu skatē var piedalīties zirgu audzētāji, kuriem ir nolikumam atbilstoši
zirgi:
1.1.Saskaņā ar ciltsdarba programmu iegūtie Latvijas šķirnes sporta tipa jaunzirgi (dzimuši
2014. gadā), ar veiktu eksterjēra un darbaspēju vērtējumu. Skatei tiks atlasīti DESMIT
pēc kopvērtējuma labākie, pieteiktie pretendenti.
1.2.Saskaņā ar ciltsdarba programmu iegūtie Latvijas šķirnes sporta tipa jaunzirgi (dzimuši
2015.gadā), ar veiktu eksterjēra un darbaspēju vērtējumu. Skatei tiks atlasīti DESMIT
pēc kopvērtējuma labākie, pieteiktie pretendenti.
1.3.LS sertificēto ērzeļu prezentācijas klasē tiks atlasīti PIECI pēc kopvērtējuma labākie,
pieteiktie pretendenti.

1.4.LSB sertificēto ērzeļu prezentācijas klasē tiks atlasīti PIECI pēc kopvērtējuma labākie,
izvēlētie pretendenti.
2. “Best in show” - piedalās visu klašu pirmo vietu ieguvēji.
3. Ja kādā no klasēm pieteikto zirgu skaits ir mazāks par noteikto, organizators ir tiesīgs
proporcionāli palielināt citas klases zirgu skaitu.
Vērtētāji:
Vērtēšanas komisija – Ramune Jasiene (LIT), Raigo Kollom (EST), Agrita Bokuma, Kārlis
Neilands.
Skates stjuarts: Indra Gabaliņa.
Apbalvošana:
Par uzvarētājiem katrā klasē kļūst ķēves un zirgi/ērzeļi, kuri savā klasē iegūst augstāko
kopvērtējumu.
1.vietai - apbalvojuma lenta un sega.
1.- 3. vietai - naudas balvas un ziedi. Visiem dalībniekiem rozetes. Balvas 1.vietu ieguvēju
audzētājiem.
Zirgu kategorija
ķēves
zirgi/ērzeļi
ķēves
Jaunzirgi 4. g. v.
zirgi/ērzeļi
Vaislas ērzeļi LS
Vaislas ērzeļi LSB
Best in show
Jaunzirgi 3. g. v.

1.vieta
100.00
100.00
100.00
100.00
80.00
80.00

2.vieta
70.00
70.00
70.00
70.00
60.00
60.00
Pārsteiguma balva

3.vieta
50.00
50.00
50.00
50.00
40.00
40.00

Pieteikumi:
Pieteikumi jāiesniedz līdz 2018.gada 10.oktobrim.
„Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija”, Kalnabeites 8, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV2150, tālr. 28388360; lszaa@lszaa.lv
Pēc pieteikumu apkopošanas tiks publicēta skates darba kārtība.
Skates noteikumi:
 Prezentējamiem zirgiem līdzi jābūt zirgu pasēm ar nepieciešamajiem
veterinārmedicīniskajiem izmeklējumiem.
 Jaunzirgu eksterjeram ir jābūt jau novērtētam iepriekš, jābūt arī fiksētiem izmēriem.
 Zirgi tiek prezentēti ar skates kārtas numuriem, kas piestiprināti iemauktiem.
 Zirgi jāved ar piemērotiem iemauktiem, krēpēm jābūt sapītām. Demonstrējot zirga gaitas un
brīvos lecienus var lieto kājsargus, kurus, pēc eksterjera vērtēšanas, var ātri uzlikt. (bintes
netiek pieļautas).
 Zirga demonstrēšanai atvēlētais laiks līdz 10 min. Zirgiem jābūt iepriekš sagatavotiem.
 Zirgu manēžā prezentē īpašnieks vai tā izvēlēts palīgs.
 Zirga demonstrētāja apģērbs: tam jābūt pietiekoši profesionālam un praktiskam.
 Bērni līdz 16 gadu vecumam manēžas aktīvajā daļā netiek ielaisti.
 Manēžā tiks nodrošināta laukuma komanda, kas palīdzēs prezentēt zirgu.

Zirga demonstrēšanas kārtība:
 Skates zirgi tiek demonstrēti manēžā.
 Eksterjera novērtēšana – zirgs pie pavadas tiek demostrēts komisijai pareizi nostādītā
pozīcijā (skatīt „Zirgu izvades noteikumi”. http://lszaa.lv/wp-content/uploads/2015/09/Zirguizvades-noteikumi.pdf
 Darbaspēju pārbaude – soļi (pie pavadas), rikšu, lēkšu gaita un lēkšanas tehnikas
novērtējums (brīvā kustībā).
 Brīvajos lecienos šķēršļu maksimālais pieļaujamais augstums 3. g. v. zirgiem līdz 120. cm.,
minimālais 100 cm, 4. g. v. zirgiem līdz maksimālais - 130. cm, minimālais – 110 cm.
 Šķēršļu izvietojuma shēma:

8,30
"okseris"

7,20
"stāvais"

2,80
"krustiņš"

"kārtiņa"

Papildinformācija:
 Dalībai apstiprinātajiem zirgiem tiks apmaksāti ceļa izdevumi ne vairāk kā 0.35 EUR/km. (ja
dalībnieku kopējie ceļa izdevumi pārsniegs plānotās izmaksas, organizators šo summu var
samazināt).
 Elektroniskā kataloga izveidei, lūgums, visus dalībniekus kopā ar pieteikumu iesūtīt savu
zirgu kvalitatīvus eksterjera foto (2 – 3 gab, vismaz 1 Mb izmērā).
 Informācija par zirgu skati Aija Luse, tel. 28388360, aija.luse@lszaa.lv Ligija Biteniece tel.
29142285, ligija.biteniece@inbox.lv
 Informācija par zirgu izvietošanu Indra Gabaliņa - tel +371 29423300 (āra boksi 8 EUR)
 Katrs skates dalībnieks uzņemas personīgu atbildību par negadījumiem skates laikā.
Nolikumā iespējamas korekcijas.
Pasākums tiek organizēts valsts atbalsta pasākuma „Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās
kvalitātes popularizēšanai” ietvaros.
Finansē Zemkopības ministrija.

