
NOLIKUMS 
 

Labākā pajūga braucēja, noteikšanai un rangu tabulas aprēķināšanai  
 

Mērķis un uzdevumi 

 

1. Attīstīt un popularizēt pajūgu braukšanu Latvijā. 

2. Paaugstināt pajūgu braucēju meistarību un konkurenci. 

3. Pajūgu braukšanas sekcijas vadītājam sezonas noslēgumā noskaidrot labākos pajūgu 

braucējus katrā no klasēm ko izvirzīt LJF apbalvošanai „Labākais gada braucējs”. 

4. Pajūgu braukšanas sekcijas vadītājam aprēķināt rangu tabulu, lai noskaidrotu labāko braucēju 

katrā klasē konkrētā laikā. 

 

Dalībnieki 

Nominācijas piešķir LJF biedriem, bet punktus aprēķina ņemot vērā visus sacensību dalībniekus. 

 

Nominācijas 

 

  “Labākais gada braucējs” (ar nosauktiem palīgiem) piešķir visās klasēs, kuras noteiktas FEI 

noteikumos, kā arī šo klašu jauno zirgu/poniju, atvērtajā un bērnu, jauno braucēju klasēs 

saskaņā ar LR Nacionālajiem noteikumiem pajūgu braukšanā.  

 Jauno braucēju un bērnu klases dalībniekiem jāiesūta padomei pbsp@inbox.lv personas 

vecuma apliecinoša dokumenta kopiju. 

 

 Nominācijām var izvirzīt tikai tos braucējus, kuri sezonas laikā startējuši vismaz trīs 

ieskaites sacensībās.  

 Apbalvošanai „Labākais gada braucējs” izvirza trīs braucējus, ja klasē sezonas laikā ir pieci 

un vairāk braucēji, ja četri braucēji apbalvo divus, ja trīs apbalvo vienu. 

 Ja klasē ir mazāk kā trīs braucēji , tad klases labāko braucēju apbalvo LJF pajūgu 

braukšanas sekcijas gada noslēguma sapulcē. 

 Par atsevišķu nominēšanu ( maziem ponijiem, loka aizjūga braucējiem u.c.) lēmumu pieņem 

pajūgu braukšanas sekcijas padome. 

 

Vērtēšana 

 

1. Gada labāko noskaidrošanai, summē ne vairāk kā piecas katram braucējam veiksmīgākās 

ieskaites sacensībās sezonas laikā iegūtos punktus (saskaņā ar tabulu Nr.1), reizinot ar attiecīgo 

koeficentu.  

1.1. Braucējam vērtējumā katrās sacensībās katrā klasē ieskaita vienu labāko rezultātu 

neatkarīgi no braucēja startu skaita.  

1.2. Sacensības, kurās dalībnieks tiek izslēgts viņam tiek ieskaitītas, bet punktus kopvērtējumam 

par šīm sacensībām dalībnieks neiegūst.  

1.3. Atvērtās klases braucēji iegūst punktus Latvijā rīkotās ieskaites sacensībās un ārvalstu 

sacensībās, kur ir papildus disciplīnas ar zemāku sarežģītības pakāpi kā pamat maršruti 

(vienkāršāka manēžas shēma un konusu maršruts, īsāka maratona distance ar mazāk 

šķēršļiem un zemākām laika normām u.t.t) izņemot CAI sacensības. 

1.4. Punktus Atvērtās klases zirgu un poniju braucējiem skaita kopīgā konkurencē. 

1.5. Punktus „Jauno braucēju” un „Bērnu klase” klasei zirgu un poniju braucējiem skaita kopīgā 

konkurencē. Punkti neatkarīgi no sacensību līmeņa un statusa tiek skaitīti šajā klasē. 

mailto:pbsp@inbox.lv


1.6. Punktus jaunzirgu un jauno poniju klases braucējiem skaita kopīgā konkurencē. Punkti 

neatkarīgi no sacensību līmeņa un statusa tiek skaitīti šajā klasē. 

1.7. Punktus para klases braucējiem skaita tajā klasē, kurā viņš ir startējis.  

 

2. Vienādu punktu gadījumā, augstāka vieta tam dalībniekam, kuram augstākas vieta LR 

Nacionālajā čempionātā. Ja braucēji nav piedalījušies LR Nacionālajā čempionātā, tad augstāka 

vieta tam braucējam, kuram vairāk augstākas vietas LJF ieskaites sacensībās. 

3. Divu disciplīnu apvienošana vienā startā tiek skaitīta, kā viena disciplīna un divu sacensību 

apvienošana vienā startā tiek skaitīta kā viena sacensība, kur vērtējumā braucējam tiek skaitīti 

tie punkti, kas iegūti augstāka līmeņa sacensībās. 

4. Rangu tabulas aprēķināšanai, lai noskaidrotu labāko braucēju konkrētā laikā, katram braucējam 

summē trīs labāk nobrauktās ieskaites sacensībās iegūtos punktus no pēdējām piecām 

notikušajām. Katras nākamās sezonas sākumā punktu skaitīšana turpinās nepārtraukti uz 

priekšu, nākamajā kalendārajā gadā izmantojot iepriekšējā gada pēdējās nepieciešamās 

sacensības.  

 

Ieskaites sacensības 

 

1. Latvijā rīkotajām sacensībām nolikumam jābūt saskaņotam pajūgu braukšanas sekcijas 

padomē, apstiprinātam LJF un publiskotam 4 nedēļas pirms sacensību norises 

www.leflatvia.lv  

2. Ārvalstu sacensības, kuru rīkošana pierādāma ar sacensību nolikumu un rezultātu protokolu, 

ko apstiprinājis sacensību galvenais tiesnesis. Braucējam četrpadsmit dienu laikā pēc 

sacensībām jāiesniedz sekcijā apliecinājums par dalību tajās. 

3.  Latvijā rīkoto ieskaites sacensību sarežģītības koeficentu piešķir saskaņā ar „LJF ieskaites 

sacensību rīkošanas nosacījumu nolikums” 1. pielikumu. 

4. Ārvalstu sacensībām koeficentu piešķir saskaņā ar „LJF ieskaites sacensību rīkošanas 

nosacījumu nolikums” 1. pielikumu. Ja ārvalstu sacensībām var piemērot vairākus sacensību 

līmeņus, tad tās tiek iedalītas līmenī , kuram augstāks koeficents. 

 

Koeficienti  

 Pasaules čempionātu sacensības- koeficents 7 

 CAIO 4* sacensības – koeficents 5 

 CAI 3* sacensības – koeficents 4 

 CAI 2* sacensības – koeficents 3,5 

 CAI 1* sacensības –koeficents 3 

 L līmenis – koeficents 3 

 V līmenis– koeficients 2,5 

 M3 līmenis - koeficients 2 

 M2+ līmenis - koeficients 2  

 M2 līmenis- koeficents 1,5 

 M1 līmenis - koeficients 1 

Punktu piešķiršanas tabula: Nr. 1 (slīdoša) 
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Vieta 
Dalībnieku skaits 

>16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 6 4 1 

2 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 1  

3 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1   

4 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1    

5 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1     

6 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1      

7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1       

8 9 8 7 6 5 4 3 2 1        

9 8 7 6 5 4 3 2 1         

10 7 6 5 4 3 2 1          

11 6 5 4 3 2 1           

12 5 4 3 2 1            

13 4 3 2 1             

14 3 2 1              

15 2 1               

16 1                

 


