
LJF ieskaites sacensību rīkošanas nosacījumu nolikums 
 

1. Sacensību mērķi: 

 

1.1. Popularizēt pajūgu braukšanu savstarpēji draudzīgā konkurencē, 

1.2. Celt braucēju meistarību,  

1.3. Paaugstināt tiesnešu kvalifikāciju,  

1.4. Uzlabot sacensību rīkošanas kvalitāti, 

1.5. Noskaidrot Nacionālo čempionātu, LJF kausa un pārējo ieskaites 

sacensību labākos braucējus visās klasēs, kuras noteiktas FEI noteikumos, 

kā arī bērnu, jauno braucēju, jauno zirgu/poniju, para-braucēju un papildus 

atvērtajā klasē,  

1.6. Pēc LJF kausa un citu ieskaites sacensību rezultātiem noskaidrot labākos 

gada braucējus sezonas beigās. 

 

2. Vispārējie noteikumi: 

 

2.1. Sacensības tiek tiesātas pēc FEI un Latvijas Republikas Nacionālajiem 

noteikumiem pajūgu braukšanā. 

2.2. Sacensību nolikumam jābūt saskaņotam pajūgu braukšanas sekcijas 

padomē, (iesūtīt 5 nedēļas pirms sacensību norises pbsp@inbox.lv ) 

apstiprinātam LJF un publiskotam 4 nedēļas pirms sacensību norises 

www.leflatvia.lv  

2.3. Ieskaites sacensībās organizatoram jānodrošina dalībniekiem iespēja startēt 

visās klasēs, kuras noteiktas FEI noteikumos, kā arī bērnu, jauno braucēju, 

jauno zirgu/poniju, para-braucēju un papildus atvērtajā klasē saskaņā ar 

sacensību līmeņu sadalījumu tabulu. Skatīt 1. pielikumu). 

2.4. Atvērtā klase ir sacensību līmenis ar zemāku sarežģītības pakāpi kā pamat 

maršruti (vienkāršāka manēžas shēma un konusu maršruts, īsāka maratona 

distance ar mazāk šķēršļiem un zemākām laika normām) pielīdzināta M2, 

M3 līmeņiem. 

 

3. Latvijas Republikas Nacionālais čempionāts 

3.1. Latvijas Republikas Nacionālo čempionātu rīko:  

3.1.1 Sacensību augstākajā līmenī (zirgu vienjūgu, zirgu divjūgu, poniju 

vienjūgu un poniju divjūgu klasēs), 

3.1.2. Sacensību vidējā līmenī - jauniem braucējiem (zirgu vienjūgu, zirgu 

divjūgu, poniju vienjūgu un poniju divjūgu klasēs) un para-braucējiem. 

3.2. Latvijas Republikas Nacionālais čempionāts ir trīs disciplīnu sacensības, 

saskaņā ar sacensību līmeņu tabulu. Pielikums Nr1. 

3.3. Latvijas Republikas Nacionālais čempionāts notiek tikai starp LR 

braucējiem un tas var tikt rīkots citu sacensību ietvaros. 

3.4. Nacionālā čempiona tituls tiek izcīnīts ja pirmās vietas ieguvējs 

(neatkarīgi no braucēja skaita klasē) ir izpildījis sekojošus kritērijus: 

3.4.1. Manēžas braukšanā iegūtais punktu skaits 68.0 vai mazāk, 

3.4.2. Maratona distance jāveic bez izslēgšanas, diskvalifikācijas vai izstāšanās, 

3.4.3. Konusu maršruts jāveic ar ne vairāk, kā 20.0 soda punktiem. 

 

mailto:pbsp@inbox.lv
http://www.leflatvia.lv/


 

             

4. Dalībnieki:  

 

4.1.  LJF ieskaites sacensībās atļauts piedalīties jebkuras valsts pajūgu braucējiem.  

 

 

 

5. Apbalvošana: 

 

5.1. Visi sacensību dalībnieki pretendē uz diplomiem, rozetēm, dāvanām, naudas 

balvām.  

5.2. LR NČ, LJF kausa sacensību titulus un kausus iegūst tikai Latvijas Jātnieku 

federācijas sportisti. 

5.3. LJF kausa sacensību apbalvošana 

5.3.1. Ar diplomiem, rozetēm un naudas balvām LJF kausa sacensībās 

apbalvo pirmo trīs vietu uzvarētājus katrā klasē (zirgu vienjūgu, zirgu 

divjūgu, poniju vienjūgu un poniju divjūgu). 

5.3.2. Minimālais balvu fonda sadalījums LJF kausa sacensībās 1v-45, 2v-30, 

3v-15 EUR ir spēkā pie nosacījuma, ja sacensības finansiāli atbalsta LJF. 

 

 1 - 2 dalībnieki, uzvarētāji iegūst 25% no paredzētās naudas balvas; 

 3 dalībnieki, uzvarētāji iegūst 50% no paredzētās naudas balvas; 

 4 dalībnieki, uzvarētāji iegūst 75% no paredzētās naudas balvas; 

 5 un vairāk dalībnieki, uzvarētāji iegūst 100% no paredzētās naudas balvas. 

 

5.3.3. Atvērtās klases, bērnu, jauno, para-braucēju konkurences un visu jauno 

zirgu/poniju, klašu apbalvošanas kārtību nosaka sacensību organizators. 

5.3.4. Balvu fonda sadalījums var tikt paaugstināts pēc organizatoru 

ieskatiem. 

5.4. Pārējās LJF ieskaites sacensībās apbalvošanas kārtību nosaka organizators. 

 

6. Tehniskie nosacījumi: 

 

6.1.  Organizatoram rīkojot sacensības ir tiesības iekļaut jebkura cita veida 

kategorijas un nominācijas vadoties pēc saviem ieskatiem, saskaņā ar LR 

Nacionāliem noteikumiem pajūgu braukšanā. 

6.2.  Sacensību nolikums jāiesniedz apstiprināšanai Pajūgu braukšanas sekcijas 

padomei pēc vienotas formas, sk. 2.pielikumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. pielikums  

Sacensību līmeņi un sarežģītības koeficienti pajūgu braukšanas ieskaites sacensību rīkošanā Latvijā. 

 

Līmeņi M 1 

(Z1 P1 Z2 P2) vienas 

disciplīnas sacensības vai 

kombinētais maratons(KM) 

M 2 

(Z1 P1 Z2 P2) 
 jebkuras divas disciplīnas 

 

M 2+ 

(Z1Z2P1P2) jebkuras 

divas disciplīnas ar augstāku 

grūtības pakāpi 

 

M 3 

(Z1 P1 Z2 P2)  

trīs disciplīnas 

V  

(Z1 P1 Z2 P2)  

trīs disciplīnas 

L  

(Z1 P1 Z2 P2) 

trīs disciplīnas 

Manēžas 

braukšana  

 FEI 1*vai Nr.1,2,3 

shēmas   

 FEI 1*vai Nr.1,2,3 

shēmas   

  FEI 1*, 2*, 3* shēmas  FEI 1*vai Nr.1,2,3 

shēmas   

Z1 P1  FEI 2* shēmas 

 

Z1 P1 FEI 3* shēmas 

 

Z2 P2  FEI 2* shēmas Z2 P2 FEI 3* shēmas 

Maratons    

A 2-4 km 

 

Z1,Z2 max 13/11 km/h 

P1,P2 max 12 /10 km/h 

 

A 4-6 km 

 

Z1,Z2 max 15/13 km/h 

P1,P2 max 14 /12 km/h 

 

A 2-4 km 

 

Z1,Z2 max 14/12 km/h 

P1,P2 max13/11 km/h 

 

A 4-6 km 

 

Z1,Z2 max 15/13 km/h 

P1,P2 max 14 /12 km/h 

 

A 5-8 km 

 

Z1,Z2 max 15/13 km/h 

P1,P2 max 14 /12 km/h 

 T 300 - 800m* T 500m – 1000m* T 500 - 800m* 

 

T 500m – 1000m* T 800-1500m* 

 B 2-4 km, 2-4 šķ. 

Z1,Z2 max 13 km/h, 

P1,P2 max 12 km/h 

B 4-6 km, 4-6 šķ.  

Z1,Z2,max 14 km/h 

P1,P2 max 13 km/h 

B2-4 km, 2-4 šķ.  

Z1,Z2, max 13 km/h 

P1,P2  max 12 km/h 

B 4-6 km, 4-6 šķ.  

Z1,Z2,max 14 km/h 

P1,P2 max 13 km/h 

B 6-9 km, 6-8 šķ. 

Z1,Z2 max 14 km/h   

P1,P2 max 13 km/h 



Konusu  šķēršļu 

braukšana 

8-14 šķ., līdz+40cm 

Z1,Z2,P2 max 240 

m/min; P1  max 250 

m/min 

(KM) 8-12 šķ., 

līdz+40cm 

1-2 maratona tipa 

šķēršļi. 

14-17 šķ., +40cm 

 

Z1,Z2,P2 max 240 

m/min 

P1  max 250 m/min 

 

16-20 šķ. +30 cm  

 

Z1,Z2,P2  max 250 

m/min 

P1  max 260 m/min 

 

14-17 šķ. 

+30 cm vai +40cm 

Z1,Z2,P2 max 240 

m/min 

P1  max 250 m/min 

 

16-20 šķ.,+30cm 

 

Z1,Z2,P2  max 250 

m/min 

P1  max 260 m/min 

 

18- 20 šķ.,+20cm 

 

Z1,Z2,P2  max 250 

m/min 

P1 max 260m/min 

 

Zirgu vecums Z1 P1 Z2 P2 - 4 gadi un 

vecāki 

Z1 P1 Z2 P2 - 4 gadi 

un vecāki 

Z1 P1 Z2 P2 - 5 gadi un 

vecāki 

 

Z1 P1 Z2 P2 - 4 gadi un 

vecāki 

 

Z1 P1 Z2 P2 - 5 gadi un 

vecāki 

 

Z1 P1 Z2 P2 - 6 gadi un 

vecāki 

Noteikumi Nacionālie Nacionālie Nacionālie Nacionālie Nacionālie Nacionālie 

Punktu 

koeficienti 

1 1.5 2 2 2.5 3 

 

Paskaidrojumi.                    

Z1- zirgu vienjūgi 

Z2- zirgu divjūgi 

P1- poniju vienjūgi 

P2- poniju divjūgi 

KM- kombinētais maratons 

*var būt divu posmu maratons (A maratona posms apvienots ar T vienā distancē. Kustības ātrums tabulā atzīmēts zaļā krāsā). 

 FEI manēžas braukšanas shēma atrodamas šeit  

http://www.fei.org/fei/your-role/organisers/driving/dressage-tests 

Ieteikums sacensību rīkotājiem atvērto, jaunzirgu un jauno braucēju, junioru, bērnu klasi organizēt pēc M1, M2,M3  līmeņu noteikumiem, 

izmantojot FEI 1*, CAIYj, CAICh vai LR Nacionālo noteikumu Pajūgu braukšanā iekļautās manēžas braukšanas shēmas Nr. 1,2,3. 

 

 

http://www.fei.org/fei/your-role/organisers/driving/dressage-tests


2. pielikums 

IESKAITES SACENSĪBU NOLIKUMS 
 PAJŪGU BRAUKŠANĀ 

 

1. Vieta un laiks.  
 

2. Organizators 

 

Organizators: 

Atbalstītāji: 

 

3. Dalībnieki: 

 

Sacensībās var piedalīties LJF biedri un citu valstu sportisti. 

 

4. Sacensību amatpersonas 

 

Sacensību tiesnešu kolēģija  

Sacensību manēžas braukšanas tiesneši 

Sacensību maršrutu sastādītājs 

Sacensību sekretārs 

Sacensību vetārsts  

 

5. Sacensību programma 

 

Sacensības notiks: visās klasēs, kuras noteiktas FEI noteikumos, kā arī šo klašu jauno 

zirgu/poniju, bērnu, jauno braucēju, atvērtā un para-braucēju klasē. 

Sacensību līmeņi 

 

6. Apbalvošana 

 

7. Pieteikšanās 

 

Pieteikšanās līdz… pie… 

Dalības maksa .... 

 

8. Papildinformācija 

 

Sacensību laukumu izmēri un segumi. 

Iesildes laukumu izmēri un segumi. 

Sacensību līmeņu koeficenti. 

Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību 

laikā. 

Informācija par zirgu izvietošanu. 

Informācija par naktsmītnēm. 


