Latvijas šķirnes zirgu skate
RUDENS PĒRLE 2022
NOLIKUMS.
Laiks un vieta:
Skate notiks 2022. gada 24. septembrī, sporta centrā „Kleisti”, Rīgā, Rātsupītes ielā 4.
Skates sākums plkst. 1000
Pasākums tiek organizēts, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus saistībā
ar Covid-19 izplatību.
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.
Projekta vadītāja: Aija Luse
Projekta vadītāja asistente: Ligija Biteniece
Programma:
1. Jaunzirgi 3. gadus veci – ķēves, ērzeļi/kastrāti
2. Jaunzirgi 4. gadus veci - ķēves, ērzeļi/kastrāti
3. Labākais jaunzirgs “Rudens Pērle 2022” (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 siltasiņu zirgu šķirnes sporta tipa
jaunzirgi (dzimuši 2018. gadā). Skatei tiks atlasīti labākie pieteiktie pretendenti.
1.2. Saskaņā ar ciltsdarba programmu iegūtie Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes sporta tipa
jaunzirgi (dzimuši 2019.gadā). Skatei tiks atlasīti labākie, pieteiktie pretendenti.
2. Labākais jaunzirgs 2022 /Best in show/ - piedalās visu klašu pirmo vietu ieguvēji.
3. Kopējais pieļaujamais zirgu skaits skatē 35 zirgi. Ja kādā no klasēm pieteikto zirgu skaits ir
mazāks par noteikto, organizators ir tiesīgs proporcionāli palielināt citas klases zirgu skaitu.
4. Skates darba kārtība tiks publicēta pēc pieteikumu apkopošanas un pretendentu atlases.

Vērtēšanas komisija: Agrita Bokuma (LAT), Anne-Mari Pekonen (FIN) un Carl-Harry Frey (FIN)
Skates stjuarts: Indra Gabaliņa
Apbalvošana:
Par uzvarētājiem katrā klasē kļūst ķēves un zirgi/ērzeļi, kuri savā klasē iegūst augstāko
kopvērtējumu.
Visiem dalībniekiem tiek pasniegtas rozetes.
Balvu fonds Latvijas šķirnes zirgu skate " Rudens Pērle"
Zirgu kategorija

1.vieta

ķēves 3g

Naudas balva (100 EUR),
rozete, sega, lenta, ziedi, balva
audzētājam, dāvanu karte
Naudas balva (100 EUR),
rozete, sega, lenta, ziedi, balva
audzētājam, dāvanu karte
Naudas balva (100 EUR),
rozete, sega, lenta, ziedi, balva
audzētājam, dāvanu karte
Naudas balva (100 EUR),
rozete, sega, lenta, ziedi, balva
audzētājam, dāvanu karte
Skates galvenā balva

zirgi/ērzeļi 3g.
ķēves 4g.
zirgi/ērzeļi 4g.
labākais jaunzirgs
2022 Best in show
Vislabāk
demonstrētais zirgs,

2.vieta

3.vieta

Naudas balva (70 EUR),
rozete, ziedi, dāvanu karte

Naudas balva (50 EUR),
rozete, ziedi, dāvanu karte

Naudas balva (70 EUR),
rozete, ziedi, dāvanu karte

Naudas balva (50 EUR),
rozete, ziedi, dāvanu karte

Naudas balva (70 EUR),
rozete, ziedi, dāvanu karte

Naudas balva (50 EUR),
rozete, ziedi, dāvanu karte

Naudas balva (70 EUR),
rozete, ziedi, dāvanu karte

Naudas balva (50 EUR),
rozete, ziedi, dāvanu karte

Pārsteiguma balva

*Naudas balvas tiek izmaksātas ar pārskaitījumu uz zirga īpašnieka norādīto bankas kontu.
Skates noteikumi:
 Demonstrētajiem
zirgiem
līdzi
jābūt
zirgu
pasēm
ar
nepieciešamajiem
veterinārmedicīniskajiem izmeklējumiem atbilstoši PVD 2022.gada uzraudzības plānam.
 Skates dalībniekiem gatavojoties pasākumam un tā norises laikā jāievēro skates vadlīnijas
(tiek izsūtītas apstiprinātajiem dalībniekiem).
 Zirga demonstrēšanā netiek pielaistas personas neatbilstošā apģērbā.
 Hendlerim (zirga demonstrētājam) jābūt vismaz 18 gadus vecam. Par bērniem, kas jaunāki
par 18 gadiem, atbildīgs ir zirga īpašnieks vai tā pārstāvis un bērna vecāki. Ja skates laikā
tiek konstatēta hendlera neatbilstība pēc vecuma, dalībnieks var tikt diskvalificēts.
 Bērni līdz 16 gadu vecumam manēžas aktīvajā daļā netiek ielaisti.
 Zirga demonstrētājam ieteicams lietot aizsargķiveri, demonstrējot ērzeļus aizsargķivere ir
obligāta.
 Nepiederošas personas manēžas aktīvajā daļā netiek ielaistas.
 Manēžā tiks nodrošināta laukuma komanda, kas palīdzēs demonstrēt zirgu. Katrs zirga
īpašnieks vienojas ar laukuma komandu par zirga demonstrēšanas noteikumiem, ievērojot
kopējos skates noteikumus.

Zirga demonstrēšanas kārtība:
 Zirgiem tiek veikta eksterjera un darbaspēju vērtēšana.
 Eksterjera vērtēšana – zirgs pie pavadas tiek demonstrēts komisijai pareizi nostādītā pozīcijā.
 Darbaspēju pārbaude – soļi (pie pavadas), rikšu, lēkšu gaita un lēkšanas tehnikas
novērtējums (brīvā kustībā).
 Šķēršļu augstumi brīvajos lēcienos (šķēršļa augstuma robežu nosaka zirga demonstrētājs):
3. g. v. zirgiem maksimums līdz 130 cm.
4. g. v. zirgiem maksimums līdz 140 cm.
 Komisija zirgu vērtē pēc nolikumā norādītajiem parametriem ar atzīmi 1-10 skalā. Zirga
vērtējums ir vidējais kopvērtējums no komisijas locekļu vērtējumiem.
 Vērtēšanas pozīcijas:
Tips

Virsējā
līnija

Kājas

Soļi

Rikši

Lēkši

Lēciena tehnika

Kopējais iespaids

Papildinformācija:
 Dalībai apstiprinātajiem zirgiem tiks apmaksāti ceļa izdevumi ne vairāk kā 0.40 EUR/km. (ja
dalībnieku kopējie ceļa izdevumi pārsniegs plānotās izmaksas, organizators šo summu var
samazināt)
 Dalībai apstiprinātajiem zirgiem ir jāiesūta līdz 1.augustam kvalitatīvas fotogrāfijas skates
katalogam, eksterjera "atvērtajā" stājā, vismaz 3 Mb izmērā.
 Jautājumu vai neskaidrību gadījumā griezties Aija Luse, tel. 28388360, aija.luse@lszaa.lv
Ligija Biteniece, tel. 29142285, ligija.biteniece@inbox.lv
 Neierašanās gadījumā iespējami ātri informējiet organizatoru, iemeslam jābūt attaisnojošam.
Neattaisnotas neierašanās gadījumā organizatoram ir tiesības piedzīt soda naudu kā daļu no
pasākuma rīkošanas izdevumiem 50.00 EUR apmērā.
 Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem pasākuma laikā.
PASĀKUMA LAIKĀ NOTIKS FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO
IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais
materiāls tiks reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta
vietnēs un drukātajos materiālos.
Nolikumā iespējamas korekcijas.

Pasākums tiek organizēts valsts atbalsta pasākuma
„Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanai” ietvaros.
Finansē Zemkopības ministrija.

