
Rīga
29.06.15

Valdes sēde 2015 – 5

Piedalās: Andris Spaile, Ēriks Indriksons, Dace Rosicka
Protokolē: Anita Albrante
Klātesošie: Krists Eiduks, Jānis Strausmanis, Gunārs ________

Baltijas arboristu čempionāts
1. Transporta iebraukšana parka teritorijā pieļaujama līdz 11.07.15 plkst. 8:00
2. Apbalvošanas ceremonija plānota 12.07.15 plkst. 15:00 – 16:00
3. Dalībnieku ierašanās – 10.07.15 no 18:00 – 21:00
4. Ekipējuma pārbaude no 18:00 – 21:00 pārbaudes protokolā parakstās 

pārbaudes veicējs un dalībnieks.
5. Atklāšanas ceremonija ar Smiltenes mēra uzrunu.
6. Kopā ar dalībniekiem un tiesnešiem izstaigā visas disciplīnas tiek skaidroti 

noteikumi un rādīti paraugdemonstrējumi. (vada J. Strausmanis)

Sponsoru teltīm un banneriem nav limitēta kvadratūra.
Parki.lv telts 3x3m + 2 banneri+ viena tehnikas vienība.

Telšu  pilsētiņa  ir  norobežota  ar  norobežojošo  lentu  un  divi  tehniskie  darbinieki
kontrolē cilvēku plūsmu telšu pilsētiņā.
Ir norezervētas 15 vietas viesnīcā Smiltenē.
Disciplīnu  noteikumi  un  vērtēšanas  lapas  latviešu  valodā  līdz  5.07.15 tiek  izsūtīti
visiem dalībniekiem (J. Strausmanis), kā arī ievietotas mājaslapā (V. Bitenieks līdz
6.07)
Katram dalībniekam un tiesnesim ir sagatavota un izdalīta plānotā dienas kārtība (J.
Strausmanis)
Aktuālo  informāciju  čempionāta  laikā  izvieto  pie  ziņojuma dēļa  (dēli  izgatavo  un
rūpējas par info atjaunošanu sacensību laikā J. Strausmanis)
Elektropieslēguma izveide tiesnešu teltī (Ē. Indriksons)
5 pamatdisciplīnas:
Glābšana  - disciplīnas uzstādīšana -  SIA “Arbopro”, balvas nodrošina “Drayer”
Brīvais kāpiens - disciplīnas uzstādīšana – J. Strausmanis, J. Vilks, balvas nodrošina
“Arbpro”
Pēdas tehnika - disciplīnas uzstādīšana – J. Strausmanis, J. Vilks, balvas nodrošina
“WD40”
Maisiņu mešana - disciplīnas uzstādīšana – SIA “Arborists”, balvas nodrošina SIA
“Gandrs”
Darba pozīcijas  sasniegšana  -  disciplīnas  uzstādīšana   -  SIA “Labie  koki”,  balvas
nodrošina “Freeworkers” 
Tiesneši un tehniskie palīgi ierodas 10.07.15 plkst. 10:00
Par ēdināšanas nodrošināšanu pasākuma laikā atbildīgais Ē. Indriksons.
Ēdināšanu nodrošina Smiltenes tehnikuma virtuve.



11.07.15 Pusdienas (iekļautas dalības maksā)
12.07.15 Finālistiem brokastis un pusdienas
11.07 ap plkst. 20:00 zviedru galds ar dalības maksu 10eiro, bērniem līdz 12 gadiem
bez maksas.
Kā viesis un galvenais tiesnesis strīdus situācijās uzaicināts ISA pārstāvis 
Viesis no Krievijas, kas tika uzrunāts Tallinas konferencē tiek ielūgts uz čempionātu.
Ielūgumu izsūta A. Spaile.
J. Strausmanis noskaidro de Gourét P. Litchfield plānoto maršrutu Latvijā un nosūta
A. Spailem.
Elektriskās tējkannas sarūpē A. Albrante un Ē. Indriksons. 
Ē. Indriksons noskaidro par iespējām sagādāt dzeramo ūdeni.


