DOG-SPORT sacensību vispārējie noteikumi.
Sporta pasākumi DOG-SPORT tiek organizēti saskaņā ar iepriekš sastādīto kluba plānu. Sacensību norises
laiku un vietu nosaka klubs. Sacensību tiesnešu sastāvu ieceļ Latvijas Sporta Suņkopības Federācija (LSSF)
vai tieši klubs. Sacensības notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un sporta kompleksa
iekšējiem noteikumiem.
DOG-SPORT ir sacensības meistarībā un ātrumā. Šajās sacensībās var piedalīties visu šķirņu un izmēru suņi
un cilvēki bez vecuma ierobežojuma.

1. Dalībnieku grupas
Sacensību dalībniekiem jābūt dresūras elementu un paklausības pamatu iemaņām.
1.1. Sacensību dalībnieki tiek sadalīti četrās galvenajās grupās:
 1. grupa – elites klase (šķirnes līdz 40 cm skaustā).
 2. grupa – iesācēji (pieaugušie suņi un kucēni līdz 40 cm skaustā).
 3. grupa – elites klase (šķirnes virs 40 cm skaustā).
 4. grupa – iesācēji (pieaugušie suņi un kucēni virs 40 cm skaustā).
Iesācēju grupā tiek iekļauti sportisti ar suņiem, kas piedalās sacensībās pirmo gadu (sezonu). Otrajā gadā
(sezonā) dalībniekam ar suni jāpāriet “elites klasē”.
1.2. Dalībnieki var startēt gan personīgajā vērtējumā, gan komandu vērtējumā. Komandas kvantitatīvais
sastāvs nav ierobežots, ieskaitāmais dalībnieku skaits ir 2 dalībnieki, kuri šajās sacensībās ir
parādījuši vislabāko rezultātu.
1.3. Sacensību dalībnieka sunim jābūt ekipētam tikai ar mīksto kakla siksnu. Metāla ķēdītes, savelkošās
kakla siksnas, asās kakla siksnas un cits līdzīgs ekipējums ir kategoriski aizliegts.
2. Dalības noteikumi

2.1. Sacensībās var piedalīties jebkuras organizācijas, kluba, asociācijas biedrs vai komanda, kā arī
jebkura fiziskā persona.
2.2. Dalībnieks var pieteikt jebkuras šķirnes suni, kā arī suni bez ciltsrakstiem (bezšķirnes).
2.3. Dalībniekam jāuzrāda suņa vakcinācijas apliecība ar mikročipa numura un vakcināciju atzīmēm
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Sunim jābūt veselam, pretējā gadījumā
dzīvniekam tiek liegta iespēja piedalīties pasākumā. Sacensībās nedrīkst piedalīties grūsnas un
barojošas kuces, kā arī kuces agrāk par 8 nedēļām pēc dzemdībām.
2.4. Komandas pārstāvim vai sacensību dalībniekam ir pienākums paziņot organizatoriem, ja dalībai
pieteikta kuce meklēšanās laikā. Šajā gadījumā dalībniekam tiks piešķirts pēdējais kārtas numurs
dotajā sacensību posmā.
2.5. Dalībnieks, kurš nav sasniedzis pilngadību, var piedalīties sacensībās ar vecāka (aizbildņa)
rakstveida piekrišanu vai viņu klātbūtnē.
2.6. Dalībniekam ir tiesības startēt ar vairākiem suņiem, kuri ir sagatavoti sacensībām.
2.7. Dalībniekam ir pienākums kontrolēt savu suni visā pasākuma garumā, nepieļaut agresiju pret citiem
suņiem, dalībniekiem, skatītājiem, tiesnešiem. Agresīviem suņiem jāvelk uzpurnis.
2.8. Dalībnieks ir morāli un materiāli atbildīgs par iespējamo zaudējumu, kas nodarīts pasākuma norises
vietai, inventāram, dalībniekiem vai organizatoriem. Katram dalībniekam ir pienākums savākt sava
suņa izkārnījumus.
2.9. Sacensību laikā dalībnieks nav tiesīgs iejaukties tiesneša darbā, kā arī atrasties blakus tiesnešiem vai
sekretariātam.
2.10.
Organizatoriem ir tiesības aizliegt piedalīties sacensībās personām, kuras atrodas alkohola,
narkotisko preparātu vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
2.11.
Dalībnieku apģērbam un apaviem jāatbilst pasākuma formātam.
2.12.
Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, apņemas ievērot drošības tehniku un
necelt pretenzijas pret organizatoriem par iespējamām traumām vai ekipējuma bojājumiem, kas
notikuši paša dalībnieka vainas dēļ. Piekrišanu šim noteikumu punktam apliecina ar parakstu
reģistrācijas sarakstā.
3. Dalības maksa

3.1. Suņa īpašnieks apmaksā dalību sacensībās to norises dienā; šī summa ietver norises vietas
reģistrāciju, organizēšanu un uzturēšanu, ārkārtas medicīnisko un veterināro palīdzību,
apbalvojumus, suvenīrus.
3.2. Dalības maksa par diviem posmiem ir 20 EUR. Dalībniekiem, kas jaunāki par 14 gadiem, dalības
maksa par diviem posmiem ir 15 EUR.
3.3. Valsts dienesta darbinieki, kuri piedalās sacensībās ar valsts dienesta suni, tiek atbrīvoti no dalības
maksas.
PIEZĪME: sacensību dalībnieks personīgajā vērtējumā var startēt tikai vienā no posmiem. Šajā gadījumā
dalības maksa sastāda pusi no iepriekš minētās summas, bet dalībnieks nevar pretendēt uz titulu “Absolūtais
uzvarētājs”.
4. Rezultātu un vietu noteikšana

4.1. Personīgā un komandu vērtējuma dalībnieku rezultātus nosaka soda punktu kopums un patērētais
laiks katra posma pārvarēšanai.
4.2. Ja vienā no posmiem vairāki dalībnieki sasniedz vienādu rezultātu, uzvar tas, kurš pirmais pieteicis
dalību pasākumā, vai arī uzvarētāju nosaka ar izlozi.
4.3. Absolūtais uzvarētājs katrā no sacensību vērtējumiem tiek noteikts saskaņā ar katrā sacensību
posmā iegūtajiem rezultātiem.
5. Uzvarētāju apbalvošana

5.1. Individuālais apbalvojums notiek katrā grupā atsevišķi.
5.2. Katrā posmā uzvarētājs, kurš ir ieguvis 1. vietu katrā grupā, tiek apbalvots ar kausu, medaļu un
diplomu. Dalībnieki, kuri ieguvuši 2. un 3. vietu, tiek apbalvoti ar diplomu un medaļu.
5.3. Sacensību absolūtais uzvarētājs, kurš ir ieguvis 1. vietu pēc kopējā rezultāta visos posmos, tiek
apbalvots ar kausu, medaļu un diplomu. Dalībnieki, kuri ir ieguvuši 2. un 3. vietu, tiek apbalvoti ar
diplomu un medaļu. (tiek apbalvoti tikai elites klases dalībnieki).
5.4. Uzvarētāja komanda, kas pēc sacensību rezultātiem ir ieguvusi 1. vietu, tiek apbalvota ar kausu,
medaļām un diplomiem. Komandas, kuras ir ieguvušas 2. un 3. vietu, tiek apbalvotas ar diplomiem
un medaļām. Vērtējumā tiek ieskaitīti 2 labākie komandas rezultāti, kas iegūti sacensībās kopumā.
PIEZĪME: ja kādā no grupām reģistrēti mazāk par trim dalībniekiem, uzvarētājs personīgajā vērtējumā
netiek noteikts.
6. Sacensību normatīvi un noteikumi
6.1. Norises kārtību un vietu nosaka sacensību organizators.
6.2. Sacensību galvenais tiesnesis, pamatojoties uz pasākuma norises vietas iespējām, nosaka šķēršļu
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

skaitu un to izvietojumu (trasi).
Trasē tiek uzstādīti šķēršļi, kuru izvietojums nosaka sarežģītības līmeni un laiku tās pārvarēšanai.
Dalībniekam ar suni jānokārto distance noteiktā laika robežās, bet šķēršļi jāpārvar pareizā secībā.
Galvenais tiesnesis patur tiesības mainīt posmu secību.
Pārvietošanās starta zonā un trases izmēģinājuma iziešana notiek tikai ar galvenā tiesneša atļauju.
Galvenā tiesneša lēmums nav pārsūdzams.

Pirmais posms. ELITES KLASE
Pirmā posma kontroles laiks ir 1 (viena) minūte.
Komandas: «Barjera!»; «Uz priekšu!»; «Šurp!»; «Lien!»; «Blakus!»; «Sēdi!»; «Guli!»; «Stāvi!».
Attālums starp pirmā posma starta/finiša vērtnes statņiem nepārsniedz 5 metrus. Statņus, starp kuriem
atrodas dalībnieks suņa piesaukšanas laikā, izvieto 5-10 metru attālumā. Starta vārtus nosaka divas līnijas.
Dalībnieku ar suni aicina uz starta līniju, ja dalībnieks kāda iemesla dēļ ignorē tiesneša norādi, pēc 2 minūšu
gaidīšanas viņš tiek noņemts no posma.
Dalībnieks novieto suni pirms starta līnijas guļus, sēdus vai stāvus. Kamēr dalībnieks nav sasniedzis otro
līniju, suns var mainīt stāvokli, bet nedrīkst šķērsot starta līniju.
Atiet no suņa var jebkurā tempā, bet ir aizliegts dot papildu komandas vai veikt jebkādas suņa uzmanību
piesaistošas darbības.
Pieļaujamas divas suņa izturības neizpildes; pēc trešās dalībnieks ar suni tiek noņemti no starta. Izturības
neizpildes gadījumā dalībnieks atgriežas pie starta līnijas kopā ar suni (nepieskaroties tam) un atkal novieto
suni uz līnijas.
Dalībnieks aiziet aiz otrās atzīmes suņa piesaukšanai un patstāvīgi, bez tiesneša papildu norādījumiem,
piesauc to ar komandu “Šurp!”. Attālumu no starta līnijas līdz piesaukšanas atzīmei nosaka galvenais
tiesnesis.
Suni piesauc ar balsi vai žestu, kā arī kompleksā; dalībnieks var dot komandu divreiz, nākamās komandas
tiek vērtētas kā “atteikums”.
Starta tiesnesis sāk fiksēt laiku pēc dalībnieka pirmās komandas un aptur to brīdī, kad dalībnieks un suns ir
šķērsojuši finiša (starta) līniju.
Sunim, pieskrienot pie dalībnieka, jāpaliek sēdus pie viņa kreisās kājas. Šajā brīdī starta tiesnesis sāk skaļi
skaitīt (“pieci, četri, trīs, divi, starts”), tad dalībnieks un suns sāk kustību finiša līnijas virzienā (starta vārti).
Kustības laikā suns pārvar šķēršļus, kas uzstādīti šī posma trasē.
Sunim jāpārvar šķēršļi noteiktā secībā, trases pārvarēšanas laikā dalībniekam aizliegts turēt kaut ko rokās
(pavadai un jostas somai jābūt ap vidukli). Trases pārvarēšanas laikā dalībnieks nedrīkst izmantot mehānisko
iedarbību vai palīglīdzekļus (pavada, rotaļlietas, svilpes, suņu aksesuāri, dažādi kārumi u.c.).
PIEZĪME: šķēršļu pārvarēšanas laikā izmantoto komandu skaits nav ierobežots, bet tās drīkst būt tikai
normatīvās komandas.
Pirmais posms. IESĀCĒJU KLASE
Pirmā posma kontroles laiks ir 1 (viena) minūte un 30 (trīsdesmit) sekundes.
Komandas: «Barjera!»; «Uz priekšu!»; «Šurp!»; «Lien!»; «Blakus!»; «Sēdi!»; «Guli!»; «Stāvi!», “Vieta!”.
Attālums starp pirmā posma starta/finiša vērtnes statņiem nepārsniedz 5 metrus. Statņus, starp kuriem
atrodas dalībnieks suņa piesaukšanas laikā, izvieto 5-10 metru attālumā. Starta vārtus nosaka divas līnijas.
Dalībnieku ar suni aicina uz starta līniju, ja dalībnieks kāda iemesla dēļ ignorē tiesneša norādi, pēc 2 minūšu
gaidīšanas viņš tiek noņemts no posma.

Dalībnieks novieto suni pirms starta līnijas guļus, sēdus vai stāvus. Kamēr dalībnieks nav sasniedzis otro
līniju, suns var mainīt stāvokli, bet nedrīkst šķērsot starta līniju.
Atiet no suņa var jebkurā tempā, vajadzības gadījumā ir atļauts dot papildu komandas vai veikt suņa
uzmanību piesaistošas darbības. Ja nepieciešams, dalībnieks var izmantot asistenta palīdzību, kurš pietur
suni uz starta līnijas.
Pieļaujamas divas suņa izturības neizpildes; pēc trešās dalībnieks ar suni tiek noņemti no starta. Izturības
neizpildes gadījumā dalībnieks atgriežas pie starta līnijas kopā ar suni (nepieskaroties tam) un atkal novieto
suni uz līnijas.
Dalībnieks aiziet aiz otrās atzīmes suņa piesaukšanai un patstāvīgi, bez tiesneša papildu norādījumiem,
piesauc to ar komandu “Šurp!”. Attālumu no starta līnijas līdz piesaukšanas atzīmei nosaka galvenais
tiesnesis.
Suni piesauc ar balsi vai žestu, kā arī kompleksā; dalībniekam ir iespēja lietot komandas neierobežotā
daudzumā, kā arī izmantot palīglīdzekļus (pavada, rotaļlietas, svilpes, suņu aksesuāri, dažādi kārumi u.c.)
Starta tiesnesis sāk fiksēt laiku pēc dalībnieka pirmās komandas un aptur to brīdī, kad dalībnieks un suns ir
šķērsojuši finiša (starta) līniju.
Sunim, pieskrienot pie dalībnieka, jāpaliek sēdus pie viņa kreisās kājas. Šajā brīdī starta tiesnesis sāk skaļi
skaitīt (“pieci, četri, trīs, divi, starts”), tad dalībnieks un suns sāk kustību finiša līnijas virzienā (starta vārti).
Kustības laikā suns pārvar šķēršļus, kas uzstādīti šī posma trasē.
Sunim jāpārvar šķēršļi noteiktā secībā. Vajadzības gadījumā dalībnieks drīkst izmantot mehānisko iedarbību
vai palīglīdzekļus: pavada, rotaļlietas, svilpes, suņu aksesuāri, dažādi kārumi u.c.
PIEZĪME: šķēršļu pārvarēšanas laikā izmantoto komandu skaits nav ierobežots, bet tās drīkst būt tikai
normatīvās komandas.
Otrais posms. ELITES KLASE
Distances garums ir 100 –400 m, atkarībā no atrašanās vietas.
Otrā posma kontroles laiks ir 3 (trīs) minūtes.
Komandas: «Barjera!»; «Uz priekšu!»; «Šurp!»; «Lien!»; «Blakus!»; «Sēdi!»; «Guli!»; «Stāvi!».

Attālums starp otrā posma starta vērtnes statņiem sastāda 2 metrus. Platums starp finiša vērtnes statņiem
sastāda 2-5 metrus.
Dalībnieku ar suni aicina uz starta līniju, ja dalībnieks kāda iemesla dēļ ignorē tiesneša norādi, pēc 2 minūšu
gaidīšanas viņš tiek noņemts no posma.
Uz starta līnijas suns var sēdēt, stāvēt vai gulēt.
Dalībniekam ir iespēja pieturēt suni pie starta līnijas līdz pilnai gatavībai. Pēc tiesneša norādījuma “Gatavs
startam!” dalībnieks atlaiž suni un gaida starta tiesneša komandu “Starts!”, pēc kuras sāk kustību.
Starta tiesnesis sāk fiksēt laiku no komandas “Starts!” izskanēšanas brīža. Dalībnieks sāk kustību kopā ar
suni; kad dalībnieks un suns ir šķērsojuši finiša līniju, starta tiesnesis aptur laiku.

Šķēršļu joslai var būt dažādas konfigurācijas. Sunim jāpārvar šķēršļi noteiktā secībā. Trases pārvarēšanas
laikā dalībniekam aizliegts turēt kaut ko rokās (pavadai un jostas somai jābūt ap vidukli). Distances
pārvarēšanas laikā dalībnieks nedrīkst izmantot mehānisko iedarbību vai palīglīdzekļus (pavada, rotaļlietas,
svilpes, suņu aksesuāri, dažādi kārumi u.c.).
Dalībnieks skrien gar šķēršļiem, bet suns tos pārvar, izņemot “slalomu”, kurš ir jāpārvar kopā ar suni.
PIEZĪME: šķēršļu pārvarēšanas laikā izmantoto komandu skaits nav ierobežots, bet tās drīkst būt tikai
normatīvās komandas.
Otrais posms. IESĀCĒJU KLASE
Komandas: «Barjera!»; «Uz priekšu!»; «Šurp!»; «Lien!»; «Blakus!»; «Sēdi!»; «Guli!»; «Stāvi!».
Attālums starp otrā posma starta vērtnes statņiem sastāda 2 metrus. Platums starp finiša vērtnes statņiem
sastāda 2-5 metrus.
Dalībnieku ar suni aicina uz starta līniju, ja dalībnieks kāda iemesla dēļ ignorē tiesneša norādi, pēc 2 minūšu
gaidīšanas viņš tiek noņemts no posma.
Uz starta līnijas suns var sēdēt, stāvēt vai gulēt.
Dalībniekam ir iespēja pieturēt suni pie starta līnijas līdz pilnai gatavībai. Pēc tiesneša norādījuma “Gatavs
startam!” dalībnieks atlaiž suni un gaida starta tiesneša komandu “Starts!”, pēc kuras sāk kustību.
Starta tiesnesis sāk fiksēt laiku no komandas “Starts!” izskanēšanas brīža. Dalībnieks sāk kustību kopā ar
suni; kad dalībnieks un suns ir šķērsojuši finiša līniju, starta tiesnesis aptur laiku.
Šķēršļu joslai var būt dažādas konfigurācijas. Sunim jāpārvar šķēršļi noteiktā secībā. Dalībnieks var lietot
komandas neierobežotā daudzumā, kā arī drīkst izmantot mehānisko iedarbību vai palīglīdzekļus: pavada,
rotaļlietas, svilpes, suņu aksesuāri, dažādi kārumi u.c.

Dalībnieks skrien gar šķēršļiem, bet suns tos pārvar, izņemot “slalomu”, kurš ir jāpārvar kopā ar suni.
PIEZĪME: šķēršļu pārvarēšanas laikā izmantoto komandu skaits nav ierobežots, bet tās drīkst būt tikai
normatīvās komandas.
Soda punktu aprēķināšanas kārtība
Tiesnesis fiksē dalībnieka un suņa pārkāpumus uzstāšanās laikā un demonstrē soda punktu piešķiršanu šādā
veidā:




Kļūda – pacelta roka ar atvērtu plaukstu;
Atteikums – pacelta roka ar savilktiem dūrē pirkstiem;
Diskvalifikācija – augsti paceltas un sakrustotas rokas vai svilpšana.

Trases pārvarēšanas procesā izdarītie pārkāpumi var tikt kvalificēti kā:




Kļūda;
Atteikums;
Pārkāpums, kas noved pie diskvalifikācijas.

Par katru kļūdu vai atteikumu sportistam piešķir 5 soda punktus.

PIEZĪME: soda punktiem par “kļūdu” ir lielākā prioritāte nekā soda punktiem par “atteikumu”.
«Kļūda» tiek ieskaitīta šādos gadījumos:






par netīšu dalībnieka pieskārienu šķērslim;
šķēršļa vai tā elementa krišana suņa lēkšanas brīdī vai pēc tā;
uzlēkšana no zemes uz bomja horizontālo virsmu;
katrs izlaistais mietiņš “slalomā”;
katra nestandarta komanda.

PIEZĪME: “slalomā” dalībniekam ir jāatgriež suns uz kļūdas izdarīšanas vietu vai uz sākumu un jāpārvar
šķērslis pareizi.
“Atteikums” tiek ieskaitīts šādos gadījumos:







suns apstājas pirms šķēršļa;
suns noskrien garām šķērslim;
suns noiet zem barjeras latiņas;
suns pārlec pāri tunelim vai barjeras statnim;
nepareiza ieeja vārtu finiša vērtnē;
nepareiza ieeja “slalomā”.

PIEZĪME: ja suns ir izdarījis pārkāpumu, kas kvalificējams kā “atteikums”, dalībniekam ir jānodrošina
šķēršļa pārvarēšana.
Pārkāpumi, kas noved pie diskvalifikācijas dotajā posmā:




















dalībnieka neierašanās uz startu divu minūšu laikā no izsaukšanas brīža;
kāda priekšmeta esamība dalībnieka rokās trases iziešanas laikā (tikai “elites klases” dalībniekiem);
dalībnieks tiek noņemts no pirmā posma, ja viņš ir pārkāpis līniju suņa piesaukšanas brīdī;
suņa iepazīstināšana ar trasi bez galvenā tiesneša atļaujas;
dalībnieks tiek noņemts no pirmā posma pēc trešās izturības neizpildes, kad suns ir šķērsojis starta
līniju pirms dalībnieks ir sasniedzis piesaukšanas atzīmi;
dalībnieka atrašanās starta zonā sacensību laikā;
suns ir šķērsojis starta līniju, kad dalībnieks ir sasniedzis piesaukšanas atzīmi, bet nav paspējis dot
komandu;
nespēja kontrolēt suni starta zonā ; suns nereaģē uz piesaukšanu 30 sekunžu laikā;
suns iziet no starta zonas (ringa);
ja dalībnieks vai suns nav iegājuši finiša vārtos;
suns nokārtojas starta zonā;
mehāniska iedarbība vai palīdzība šķēršļu pārvarēšanā (tikai “elites klases” dalībniekiem);
ja uz šķēršļa tiek izdarīti trīs pārkāpumi, kvalificējami kā “atteikums”;
šķēršļu pārvarēšana ārpus noteiktās secības;
šķēršļa pārvarēšana pretējā virzienā;
nākošā šķēršļa pārvarēšana, ja uz iepriekšējā tika izdarīts pārkāpums, kas kvalificējams kā
“atteikums”
ja dalībnieks tīšām pieskārās sunim vai šķērslim (tikai “elites klases dalībniekiem);
ja suns vai dalībnieks izjauc šķērsli pirms tā pārvarēšanas.

Pārkāpumi, kas noved pie dalībnieka vai komandas diskvalifikācijas:





cietsirdīga izturēšanās pret suni vai neētiska uzvedība attiecībā uz citiem sacensību dalībniekiem;
ja dalībnieks vai komanda traucē citu dalībnieku uzstāšanos;
dalībnieks vai komandas pārstāvis neētiski izturas pret organizatoru vai tiesnešiem un pārkāpj
sacensību noteikumus;
dalībnieks vai komandas pārstāvis traucē tiesnešu pienākumu izpildi, kā arī kaitē organizācijas
prestižam. Šajā gadījumā vainīgais dalībnieks vai komanda izmaksā sacensību organizatoriem soda
naudu 100,00 € (simts eiro) apmērā. Sods jāapmaksā līdz nākamo sacensību sākumam.

PIEZĪME: ja norādītā summa nav samaksāta, dalībnieks vai komanda netiek pielaisti pie nākamajām
sacensībām.
PIEZĪME: Ja dalībnieks vai komanda nepiedalās noslēguma parādē, viņu sasniegtais rezultāts tiek anulēts.
PIEZĪME: dalībnieka vai komandas diskvalifikācijas gadījumā iemaksa par piedalīšanos sacensībās netiek
atmaksāta.

Šie noteikumi attiecas uz visām kluba “DOGCLUB” organizētajām DOG-SPORT sacensībām.

