
  

LJF IESKAITES SACENSĪBAS PAJŪGU BRAUKŠANĀ  

„Tērvetes pavasaris” 

 

NOLIKUMS 
 

1. Vieta un laiks.  
 

Sacensības notiks 2016. gada 14. maijā plkst. 12:00 Tērvetes novadā. 

https://maps.google.lv/maps?q=56.513527,23.338071&num=1&t=h&z=17 

 

2. Organizators 

 

Organizators: Biedrība  „Kanu atvars” 

Atbalstītāji: LJF, agrofirma „Tērvete”, Tērvetes un Dobeles novada pašvaldības, AS 

„Dobeles dzirnavnieks” 

 

3. Dalībnieki: 

 

Sacensībās var piedalīties LJF biedri un citu valstu sportisti. Jauno braucēju klases 

dalībniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu (vecumu) apliecinošs dokuments.  

 

4. Sacensību amatpersonas 

 

Sacensību, manēžas braukšanas galvenais tiesnesis –  Anita Maangale 

Sacensību manēžas braukšanas tiesnesis –  Ligija Biteniece 

Sacensību maršrutu sastādītājs - Madara Majore 

Sacensību sekretārs – Ance Ziobrovska 

Sacensību vetārsts – Guntis Priede 

 

5. Sacensību programma 

 Dalībnieku reģistrēšanās sacensību vietā līdz plkst. 11:00 

 Konusu maršruts atvērts apskatei no plkst.  10:00 

 Sacensību sākums plkst.  12:00 

 

Sacensības notiks M 2+  Z1,P1, Z2, P2 

     M2     atvērtā, jauno- zirgu/poniju un jauno braucēju klasēs. 

 

Disciplīnas: 

Manēžas braukšana: 

 

FEI Test 1*A 

http://www.fei.org/system/files/Dressage%20test%202015%20Senior%20Test%2

01%20A%20-%20CAI%201%20Star_0.pdf 

 

 

 

Sacensību līmenis Shēma 

M 2+ Z1,P1, Z2, P2  FEI Test 1*A 

M2 Atvērtā, jauno braucēju klases Shema Nr. 1(skatīt Nac. not.) 

M2 Jaunie zirgi/poniji Shema Nr. 3(skatīt Nac. not.) 

https://maps.google.lv/maps?q=56.513527,23.338071&num=1&t=h&z=17
http://www.fei.org/system/files/Dressage%20test%202015%20Senior%20Test%201%20A%20-%20CAI%201%20Star_0.pdf
http://www.fei.org/system/files/Dressage%20test%202015%20Senior%20Test%201%20A%20-%20CAI%201%20Star_0.pdf


 

Konusu braukšana  
 sacensības uz kļūdām FEI noteikumu 976. Pants 

Sacensību līmenis Ratu 

platums+  

Kustības ātrums Šķēršļu 

skaits 

M2+  Z1, P1, Z2, P2 + 30 cm Max 250 m/min 16 - 20 

M2    Atvērtā, jauno braucēju klases + 40 cm Max Z1,Z2,P2 -

240m/min 

P1 -250 m/min 

14 - 17 

M2    Jaunie zirgi/poniji + 40 cm 220 m/min 14 - 17 

 

Uzmanību! Konusu maršruta braukšana notiek katram dalībniekam 10 - 15 minūtes 

pēc viņa manēžas braukšanas testa beigām.    

6. Apbalvošana 

 

Pirmās trīs vietas visās klasēs tiek apbalvotas ar diplomiem, rozetēm un piemiņas 

balvām.  

Ar pārsteiguma balvām tiks apbalvoti nestandarta klašu dalībnieki (mazie poniji, loka 

braucēji  

 

7. Pieteikšanās 

 

Pieteikšanās līdz 11. maijam pie Dzintras Blūmas, e- pasts kanuatvars@inbox.lv vai 

pa tel. +37126534780. 

Lūdzu pieteikties seniorus, loka aizjūga braucējus, mazo poniju un citus braucējus, 

kuri tiks apbalvoti ar pārsteiguma balvām. 

 
Pieteikumā lūdzam norādīt: 

- Dalībnieka vārds, uzvārds (Bērnu, junioru un jauno braucēju klases dalībniekiem 

norādīt dzimšanas gadu) 

- Palīga vārds, uzvārds 

- Zirga vārds, dzimšanas gads 

- Klase, kurā startēs 

- Biedrība kādu braucējs pārstāv sacensībās 

 

Dalības maksa 15 eur par vienu startu -  jāiemaksā reģistrējoties sekretariātā.  

8. Papildinformācija 

 

Sacensības tiek tiesātas pēc Latvijas nacionālajiem noteikumiem pajūgu braukšanā. 

Sacensību laukumi   

- manēžas braukšanas laukums 40x 80 m zālājs 

- konusu braukšanas laukums 60 x 80m, zālājs 

Iesildes laukums  

- 30 x 60m, zālājs 

Dalībnieku zirgiem un ponijiem līdzi jābūt zirgu/ poniju pasēm ar derīgām atzīmēm 

par veiktajiem izmeklējumiem un vakcinācijām. 

Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību 

laikā. 

  

Informācija par zirgu izvietošanu pie Dzintras Neilandes, tel.+37126021891 

mailto:kanuatvars@inbox.lv

