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KOCĒNU KAUSS 2016 
 konkūrā 

 
                   

NOLIKUMS. 
 
1. Vieta un laiks.  
Sacensības notiek ZIRGAUDZĒTAVĀ KOCĒNI  27.08.2016.  
Adrese: „Astras”, Kocēnu pagasts , Kocēnu novads. 
http://maps.google.com/maps?q=57.519176,25.329439&hl=lv&num=1&t=h&z=17 
Sacensību sākums sestdien plkst. 10.00  
Sacensību laukums. – smilšu, iesildīšanās laukums – zālājs.  
 
2. Rīcības komiteja. 
Sacensības organizē  Biedrība „Kokmuiža” sadarbībā ar SIA „Zirgaudzētava Kocēni’ un LJF. 
Galvenais tiesnesis – Maija Kleinberga 
Sekretāre- Tatjana Sadovina 
Maršrutu sastādītājs- Guna VasiĜjeva , Maija Kleinberga. 
 
3. Sacensību programma 
 
Maršruts Nr. 1–Vadības maršruts ( visi dalībnieki saĦem rozetes,dāvanas un diplomus) 
 
Maršruts Nr. 2 –  50 cm (Ātruma maršruts art. 238.2.1.) 
                         2A- bērniem līdz 12 gadiem ar zirgiem 
                         2B- bērniem ar ponijiem 
                         2C - bez ierobežojuma   
 
Maršruts Nr. 3 – 80 cm (Ātruma maršruts art. 238.2.1.) 
                         3A- bērniem līdz 12 gadiem ar zirgiem 
                         3B- bērniem ar ponijiem 
                         3C- bez ierobežojuma   
 
Maršruts Nr. 4 – 100 cm. (Ātruma maršruts art. 238.2.1.) 
                         4A- bērni līdz 16 gadiem (ieskaites maršruts) 
                         4B- 5 gadīgiem zirgiem 
                         4C- bez ierobežojuma ( ieskaites maršruts amatieriem) 
           
Maršruts Nr. 5 – 110 cm. (Ātruma maršruts art. 238.2.1.) 
 
4. Apbalvošana 
 Maršrutā Nr.2 un 3 uzvarētājus apbalvo ar medaĜām, diplomiem, rozetēm, dāvanām un 1. vietas ar 
kausiem.  
 Maršruta Nr. 4 un 5 uzvarētājus apbalvo ar rozetēm, diplomiem un naudas balvām. (40, 30, 20) EUR. un 
pirmo vietu ieguvējus ar kausiem.  
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5. Pieteikšanās 
Pieteikumus līdz 25. augustam plkst. 20.00 sūtīt elektroniski uz e-pastu: sturedace@inbox.lv vai t-
26405147 .  
Starta kārtība būs publicēta http://www.zirgaudzetavakoceni.lv/index.php?page=179 26.augustā pēc 
11.00 
Starta nauda jāiemaksā 30 min. pirms maršruta. 
Starta nauda 10,-EUR maršrutā Nr.1 ,  
Starta nauda 15,-EUR maršrutos Nr. 2, 3, 4, 5. 
Nodrošinām zirgus ar boksiem 20,- EUR diennakts ( pakaiši, siens, ūdens) 
Ievedamajiem zirgiem jābūt zirgu pasei. 
Dalībnieki uzĦemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā. 
 
6. Papildus informācija: Paralēli šīm sacensībām no 26-28 augustam ZIRGAUDZĒTAVĀ KOCĒNI 
notiek pajūgu braukšanas sacensības „BALTIJAS KAUSS 2016 ” un 26 augustā 16.00 iejādes 
sacensības „KOCĒNU KAUSS 2016” Info: www.zirgaudzetavakoceni.lv  
 
Ir iespējams celt teltis, kā arī tuvākās naktsmītnes: 
 4 km viesnīca „Vidzeme” www.viesnicavidzeme.lv t+371 64229606 
 4 km viesnīca „Natsmājas” www.naktsmajas.lv t+371 25464433 
 8 km viesu nams „Mazais Ansis” www.mazais-ansis.lv t+371 29249767 
 3. km viesu nams „LauviĦas” lauvinas@gmail.com  t+ 371 26423222 
  


