
 

Reģionālās ieskaites sacensības pajūgu braukšanā 

‘’KALNENIEKI - 2016’’ 

 

NOLIKUMS. 

 

 

1. Vieta un laiks.  

Sacensības notiks 2016. gada 23. jūlijā plkst. 12:00 ’’Kalneniekos’’ Kalvenes pagastā 

Aizputes novadā. 

http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=pzadqj&centerx=367934&centery=6279140

&zoom=5&layer=map&ls=o  

 

2. Organizators. Laila Kronberga 

 

3. Dalībnieki.  
Sacensībās var piedalīties LJF biedri, individuāli sportisti, kā arī citu valstu sportisti. 

Sacensības notiks: 

     M 2+  Z1,P1, Z2, P2 

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

 

4. Sacensību amatpersonas. 

Galvenais tiesnesis- Kārlis Neilands. 

Manēžas braukšanas tiesnesis- Ligija Biteniece, Daiga Agule 

Maršruta sastādītājs- Kārlis Neilands 

Sacensību sekretārs- Ance Ziobrovska. 

Sacensību veterinārārsts- Jānis Švāģeris. 

 

5. Tehniskie nosacījumi. 

Laukumi 

Manēžas braukšana- 40x 80m, zāles segums. Iesildīšanās laukums- 40x 60m, zāles segums 

(laukumā atrodas augoši koki). 

Kombinētais maratons- zāles seguma laukums un divi maratona tipa šķēršļi, no kuriem vienā 

ir ūdens. 

 

6. Sacensību programma. 

 

 Dalībnieku reģistrēšanās sacensību vietā līdz plkst. 11:00 

 Konusu maršruts atvērts apskatei no plkst. 10:30 

 Veterinārā izvade plkst. 11:00 

 Sacensību sākums plkst. 12:00 

 

Disciplīna Nr.1 

Manēžas braukšana: 

 

 

 

 

 

 

Sacensību līmenis Shēma 

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

M2 Atvērtā, jauno braucēju klases FEI Test 1*B 

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

http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=pzadqj&centerx=367934&centery=6279140&zoom=5&layer=map&ls=o
http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=pzadqj&centerx=367934&centery=6279140&zoom=5&layer=map&ls=o


 Pirms starta dalībniekiem ir atļauts iebraukt manēžas braukšanas laukumā un iepazīšanās 

nolūkos veikt 2 apļus. Izbraukt no laukuma ārā, atgriesties un sākt manēžas braukšanas testu. 

 

 FEI Testi pieejami 

http://www.britishcarriagedriving.co.uk/reference/dressage_tests/FEI_test_1_star_B.pdf 
 

http://www.britishcarriagedriving.co.uk/reference/dressage_tests/FEI_test_1_star_A.pdf 

 

Disciplīna Nr.2 

 

Sacensību līmenis Disciplīna Ratu 

platums+  

Kustības ātrums Šķēršļu 

skaits 

M2+  Z1, P1, Z2, P2 Kombinētais maratons 

(divi maratona tipa šķēršļi) 

+ 30 cm Max 230 m/min 12 

M2    Atvērtā, jauno 

braucēju klases 
Kombinētais maratons 

(divi maratona tipa šķēršļi) 

+ 40 cm Max 230 m/min 12 

M2    Jaunie 

zirgi/poniji 
Konusu braukšana  
sacensības uz kļūdām 976. pants 

 

 

+ 40 cm Max 220 m/min 14 - 17 

 

 Uzmanību! Kombinētais maratons un konusu maršruta braukšana notiek katram dalībniekam 

10 - 15 minūtes pēc viņa manēžas braukšanas testa beigām.  

 Jauno zirgu/poniju klases dalībnieki pēc konusu maršruta izbraukšanas ja vēlas var izbraukt 

maratona šķēršļus (rezultāts netiek iekļauts sacensību rezultātā). 

 

7. Apbalvošana. 

Zirgu vienjūgu, zirgu divjūgu, poniju vienjūgu, poniju divjūgu, atvērtās un jauno braucēju 

klasēs- 1.-3. vietai- diplomi, rozetes, sponsoru un piemiņas balvas. 

Jaunie zirgi/poniji 1. vietai- ceļojošā balva, 1.-3. vietai diploms, rozete, sponsoru un piemiņas 

balvas.. 

 Ja kādā no klasēm (izņemot jauno zirgu/poniju klasi) startē tikai viens vai divi dalībnieki, tad 

klase tiek apbalvota tikai ar piemiņas balvām. 

 

8. Pieteikšanās. 

Līdz 18.jūlijam e- pasts laila.kronberga@gmail.com 

Starta maksa - 15 eiro. Norēķināties vēlams vismaz 30 min. pirms sacensību sākuma. 

Dalībniekiem, kuri Kalnenieku sacensībās startēs piekto gadu pēc kārtas - starts bez maksas. 
 
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 

- Norādīt kādi zirgi startē ar vieniem ratiem, vai dalībniekiem ir nepieciešams laiks lai 

pārjūgtos. 

http://www.britishcarriagedriving.co.uk/reference/dressage_tests/FEI_test_1_star_B.pdf
http://www.britishcarriagedriving.co.uk/reference/dressage_tests/FEI_test_1_star_A.pdf
mailto:laila.kronberga@gmail.com


Sacensību dalībnieku zirgiem un ponijiem līdzi jābūt pasēm ar tajās esošām atzīmēm par 

veterinārajiem izmeklējumiem un vakcinācijām atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 

 

9. Atbalstītāji.  

LJF, Aizputes novada dome, z/s ‘’Avotiņi’’-2, A. Lone „Laquiba” „Fair Play” dīleris Latvijā 

 

10. Papildinformācija. 

Sacensības tiek tiesātas pēc Latvijas Republikas Nacionālajiem noteikumiem pajūgu 

braukšanā. 

Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā.  

Zirgiem vēlams būt apkaltiem (vismaz priekškājas). 

Sacensību vieta nenodrošina zirgus ar mītnēm, bet ir iespēja tos izvietot elektriskā gana 

aplokos (ar dalībnieku aploka materiāliem). Sacensību vietā iespējama telšu izvietošana, 

pieejama tualete, dzeramais ūdens un elektrība. Viesnīca atrodas 6 km attālumā - ‘’Spāres’’ 

Kalvenē. 

Nelabvēlīgu (lietus) laika apstākļu gadījumā, ņemot vērā laukumu seguma kvalitātes 

pasliktināšanos, sacensības var notikt pēc saīsinātas programmas vai arī tikt atceltas. Dalībnieki 

tiks informēti personiski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


